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Keestrack tasoseula
K6 FRONTIER

 Erinomainen suorituskyky 
 Kapasiteetti jopa 600 t / tunti 
 Suuri 8.1 m2 pinta-ala per taso 
 Alhainen polttoaineen kulutus 
 Laaja lisälaitevalikoima

Keestrackin tuoteperheen lippulaiva. Suuri seulapinta-ala ja 
yksinkertainen rakenne takaavat suuren katkeamattoman 
tuotantotehon. Soveltuu mainiosti kiviainesten, mullan tai 
saastuneiden maa-ainesten seulontaan.

MYYNTI JA VUOKRAUS: 
HS Tekniikka Oy 
P. 0400 642 147 
www.hstekniikka.com

USEAMPIA K6:sia

Keestrack C6 on tuoteperheen perinteinen 
soraseula suuriin seulonnan haasteisiin. Suuri 
seulapinta-ala ja yksinkertainen rakenne takaavat 
suuren katkeamattoman tuotantotehon. 
Saatavana 2- tai 3-tasoisena.

KEESTRACK C6
TASOSEU LA

  Nopeasti siirrettävissä 
  Ylä- ja alapuolelta esteetön pääsy rakenteisiin 
  Syöttökoneen hallinnointi radio-ohjaimella 
  Alhainen polttoaineen kulutus 
  Ylimitoitettu hydrauliikka
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Omalla syöttimellä varustettu kiinteä rumpuseula 
täyttää perusseulonnan tarpeet yksinkertaisella ja 
helppohoitoisella tavalla. Laitteen liikkuvien osien 
ja huoltoa vaativien kohteiden määrä on minimoitu. 
Soveltuu hyvin jätteelle, komposteille ja mullalle.

  Rummun pituus 6 m, halkaisija 2 m 
  Sähkökäyttöinen 
  6 m3 syötin

KENTEK 620
RUMPU SEU LA

 Erinomainen suorituskyky 
 Kapasiteetti jopa 600 t / tunti 
 Suuri 8.1 m2 pinta-ala per taso 
 Alhainen polttoaineen kulutus 
 Laaja lisälaitevalikoima

K4 täyttää odotukset keskisuurissa 
seulontaurakoissa. Yksinkertainen ja vahva 
rakenne. Korkealuokkaiset komponentit. Soveltuu 
mainiosti keskisuurten kiviainesten seulontaan.

  Nopeasti siirrettävissä 
  Esteetön pääsy alapuolisiin rakenteisiin 
  Radio-ohjaimen avullla hallittavissa ja 
  ohjattavissa syöttökoneesta käsin 
  Ylimitoitettu hydrauliikka 
  Matala polttoaineen kulutus

KEESTRACK K4
TASOSEU LA

Tela-alustainen 2F tähtiseula soveltuu 
erinomaisesti mullan, kompostin, kuoren, hakkeen 
ja turpeen seulontaan. Suuret tähdet takaavat 
ylitteelle kovan kyydin, jonka avulla ylitteistä 
saadaan erittäin puhtaita.

  Suuri kapasiteetti 
  Hammastettu syötinhihna 
  Säädettävä hydrauliikka 
  Pitkät seulatasot 
  Avoin ja yksinkertainen rakenne

NEUENHAUSER 2F TRACK
TÄHT ISEU LA

®

OSTA TAI 

VUOKRAA 
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Kasakuljetin Keestrack S5 vapauttaa 
altakantokoneen. Tela-alustainen 
kasakuljetin on väsymätön vaihtoehto 
kasalle kantoon. Järeä tukijalka ja vapaa 
runko mahdollistavat koneen nopean 
siirron syöttökoneesta käsin.

KEESTRACK S5
KASAKULJETIN

  Erittäin hyvä varastointikyky 
  Siirrettävissä nopeasti syöttökoneesta käsin 
  Edulliset kuljetuskustannukset 
  Laaja lisälaitevalikoima

Yhdistelmämurskain
KOMPLET
KROKODILE

Kompletin valmistama Krokodile on yhdistelmämurskain 
betonin, jätteen sekä puun murskaukseen. Moninainen 
suorituskyky perustuu nopeasti vaihdettaviin roottoreihin, 
jotka vaihdetaan käsiteltävän materiaalin mukaan.

  Nopea roottorin vaihto 
  Lopputuotteen koko säädettävissä 
  Tela-alusta koukkulavalla KOMPAKTI 

KOKO
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Tela-alustainen B5 leukamurskain takaa 
tuotantotehon suurempiinkin esimurskaustarpeisiin 
luonnonkivi- ja kierrätyssovelluksissa. Avara 
rakenne ja langattomat leuan säätöominaisuudet 
maksimoivat suorituskyvyn ja minimoivat tukosten 
aiheuttamat häiriöt.

  Kapasiteetti jopa yli 300 t / tunti 
  Suuri esiseulan pinta-ala 
  Alhainen polttoaineen kulutus 
  Laaja lisälaitevalikoima

KEESTRACK B5 GIOVE
LEUKAMU RSKAIN

Kanttipaalain Europress V5 6000 on koukkulava-
alustainen. Se tarjoaa nopean ja yksinkertaisen 
tavan täyttää materiaalien paalaustarpeet 
kohteessa kuin kohteessa. Soveltuu pahville, 
muoville ja muille vastaaville lopputuotteille.

  Yksinkertaistettu vahva rakenne 
  Syötön valvonta 
  Automatisoitu työrytmi 
  Painaja epäpuhtauksia ja virhesyöttöä varten

EUROPRESS V5 6000
K ANTTIPAALAIN

Westeria Airbasic tarjoaa markkinoiden laajimman 
suorituskyvyn tuuliseulonnan haasteisiin. Laite 
tuottaa kolmea korkealaatuista lopputuotetta 
syötettävästä materiaalivirrasta, jotka ovat painava, 
keskikevyt ja extrakevyt jae.

  Yksinkertainen ja vahva rakenne 
  Hallittu ilmahallinta 
  Tasainen puhallus koko rummun matkalla 
  Monipuoliset säätöominaisuudet

WESTERIA AIRBASIC
TUU LISEULA

OSTA TAI 

VUOKRAA 
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Winal 1000 on HS Tekniikan rakentama 
tela-alustainen vesierotinallas 
haasteellisimpiin lajittelutehtäviin, joissa 
materiaalien ominaispainot ovat lähellä 
toisiaan. Laite erottelee materiaaleja niiden 
uppoamisnopeuden mukaan.

  Tela-alustainen 
  Oma voimayksikkö 
  Säädettävyys eri materiaaleille

Yksinkertainen ja usein ainut vaihtoehto 
laadunhallintaan sekä jätteen lajitteluun. 
Usein käsinlajittelu osoittautuu edullisimmaksi 
vaihtoehdoksi kierrätysalan moninaisissa haasteissa.

  Suunniteltu raskaaseen käyttöön 
  4 miehistöpaikkaa 
  7 lopputuotetta 
  Mahdollisuus tehopoimintaan 
  Ylipaineistettu

KÄSINLAJITTELUKOPPI
JÄTTEENKÄSITTELY

WINAL 1000
VESIEROTIN

Englantilaisen Magnapowerin tuotteet ovat tunnettuja 
korkeasta suorituskyvystä ja luotettavuudesta. 
Rosterirunkoinen Neodym-magneetti takaa hyvän 
magneettisen metallin poistokyvyn eri materiaalihihnoilta.

 Paino 0,9-1.3 t (+ teline) 
 Teleskooppijaloilla oleva C-profiilin runko

MAGNAPOWER
MAGNEETTIEROTIN

OSTA TAI VUOKRAA 
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KÄSINLAJITTELUKOPPI
JÄTTEENKÄSITTELY

 Uutta vastaavat vuokrakoneet
 Koneet aina pestyjä ja huollettuja 
 Asiantunteva ja kattava käyttökoulutus
 Toimintavarmat ja tuotantokapasiteetiltaan 

 tehokkaat vuokrakoneet
 Luotettava ja nopea huolto- ja varaosapalvelu
 Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö
 Päivittäin palveleva asiantunteva puhelintuki

HS Tekniikan vastuulla ovat huolto ja ylläpito, 
vakuutukset, pesu, kulutusosat, koulutus 
ja kuljetusjärjestelyt. Asiakkaan vastuulla 
ovat tuonti- ja paluurahtikustannukset, 
käyttötuntipohjainen vuokra ja polttoaine.

HS RENT V UOKRAUSPALVELU TA KA A

HUOLETTOMAT KÄYTTÖTUNNIT
Toimitamme uutta vastaavat vuokrakoneet 
aina pestyinä ja huollettuina. Vuokraan 
sisältyy kattava käyttökoulutus.

HSTEKNIIKKA.COM

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ LISÄTIETOA
Harri Sorvoja p. 0400 642 147
harri.sorvoja@hstekniikka.com
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MYYNTI

Haluaisitko keskustella laitteen soveltuvuudesta 
tarpeisiisi? Tunnemme edustamiemme laitteiden 
toimintaprosessit eri toimintaympäristöissä ja 
autamme asiakastamme löytämään parhaan 
ratkaisun. Tarjoamme maahantuomillemme 
korkealaatuisille laitteille koeajomahdollisuuden. 
Uusille Keestrack-seuloille myönnämme 48 
tunnin varakonetakuun.
 

HARRI SORVOJA
P. 0400 642 147
harri.sorvoja@hstekniikka.com

 

MIKSI HS RENT 
VUOKRAUSPALVELU? 

 Uutta vastaavat vuokrakoneet
 Koneet aina pestyjä ja huollettuja 
 Asiantunteva ja kattava käyttökoulutus
 Toimintavarmat ja tuotantokapasiteetiltaan 

 tehokkaat vuokrakoneet
 Luotettava ja nopea huolto- ja varaosapalvelu
 Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö
 Päivittäin palveleva asiantunteva puhelintuki

HS Tekniikka maahantuo, myy ja vuokraa ympäristöalan koneita jätteiden, kivi- ja maa-ainesten 
käsittelyyn. Tarjoamme huolto- ja varaosapalvelut kaikille edustamillemme tuotteille. Meillä on pitkä 
kokemus asiantuntevana laitetoimittajana. Ratkaisukeskeisyys, vahva tietotaito, pitkä kokemus 
laitteistamme ja asiakkaiden prosesseista takaavat asiakkaillemme parhaan lopputuloksen.

HUOLTO JA VARAOSAT

Huolto- ja varaosapalvelumme takaa parhaan 
käyttöasteen. Tarjoamme edustamillemme 
merkeille kattavan varaosa- ja huoltopalvelun, 
joka sisältää jokapäiväisen puhelintuen. 
Huolto- ja varaosapalvelumme vahvuutena on 
käytännönläheinen tuotetuntemus.

Vuokrauspalvelumme takaa huolettomat 
käyttötunnit. Vuokraamamme koneet ovat uutta 
vastaavia, aina pestyjä ja huollettuja.

HS Tekniikan vastuulla ovat huolto ja ylläpito, 
vakuutukset, pesu, kulutusosat, koulutus 
ja kuljetusjärjestelyt. Asiakkaan vastuulla 
ovat tuonti- ja paluurahtikustannukset, 
käyttötuntipohjainen vuokra ja polttoaine.

KARI KARPPANEN
P. 040 830 8750
kari.karppanen@hstekniikka.com
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