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TERSİYER DARBELİ KIRICI (UTK)
REVERSABLE IMPACT CRUSHER (UTK) 

UĞURMAK marka UTK Ser�s� Ters�yer Darbel� Kırıcılar, orta ve düşük sertl�kte, en çok ters�yer kademede terc�h ed�lmekte olup, yer�ne göre 
maden�n sertl�ğ� ve beslenme boyutuna bakılarak sekonder kırıcı olarak da kullanılab�l�r. Asfalt ve beton üret�m� �ç�n gerekl� olan oldukça �nce
boyutta agrega üret�m� gerçekleşt�r�r. Rotor ç�ft yönle çalışab�l�r. Dönüş yönünün �k� yönlü olması ayar değ�ş�kl�ğ� olmadan �k� farklı gradasyonda 
ürün alınab�lmes�n� sağlar. Ayrıca rotor paletler�nde ç�ft yönlü aşınma olacağından daha ömrünün daha uzun olmasını sağlar.  Tes�s�n tasarımına 
göre mob�l, sab�t çel�k ayaklı, sab�t beton ayaklı, sab�t kızak şas�l� olacak şek�lde üret�leb�l�rler.

UĞURMAK brand UTK Ser�es Tert�ary Impact Crushers are preferred at crush�ng for med�um and low hardness, mostly at tert�ary level and 
can be used as secondary crushers depend�ng on the hardness and feed�ng s�ze. It produces very fine aggregate wh�ch �s requ�red for asphalt and 
concrete product�on. The rotor can rotate �n both d�rect�ons. The d�rect�on of rotat�on �s b�-d�rect�onal, allow�ng product to be rece�ved �n two 
d�fferent gradat�ons w�thout sett�ng changes. In add�t�on, �t prov�des longer l�fe s�nce there w�ll be b�-d�rect�onal wear on rotor hammers. Accord�ng 
to the des�gn of the fac�l�ty, they can be manufactured as mob�le, w�th fixed steel legs, w�th fixed concrete legs, w�th fixed sk�d chass�s.

Besleme ağzından çıkış ağzına doğru, pandül astarlarıyla rotor paletler� arasındak� mesafe g�tt�kçe daralır. D�ğer darbel� kırıcılardak� kademel� 
kırma �şlem� yer�ne l�neer boyut küçültme �şlem� gerçekleşt�r�r. Bu sayede UTK besleme ağzına yakın kısımda malzemeye darbe uygulayarak 
kırma �şlem�n� gerçekleşt�r�rken çıkış ağzına doğru öğütme yöntem�yle kırma �şlem�n� gerçekleşt�rm�ş olur. Bu da kaçak ürün m�ktarının yok denecek 
kadar az olmasını sağlar. 

From the feed�ng to the ex�t, the d�stance between the pendulum l�ners and the rotor tracks �s gett�ng narrower. It performs l�near s�ze reduct�on 
�nstead of gradual crush�ng �n other �mpact crushers. In th�s way, UTK performs the crush�ng process by apply�ng �mpact to the mater�al close to the 
feed�ng and crush�ng w�th the gr�nd�ng method towards the ex�t. Th�s ensures that the amount of unpreferred s�ze product �s almost nonex�stent.



UTK Detaylar
UTK Deta�ls

Gövde
Kaynaklı tasarıma sah�p kırıcı gövdes� yüksek dayanımı sayes�nde uzun ömür sağlar. 
Her �k� tarafında, tüm pandülü ve rotora er�şeb�lmeye yarayan gövde kapakları bulunur. 

Palet
Ters-Düz kullanılab�l�r. Kırılmaya karşı yüksek dayanım göster�r. Kend�l�ğ�nden merkezlenerek 
montajlanır. Özel kamalarla rotor gövdes�ne sıkı b�r şek�lde montajlanır. Yanal hareketlere 
karşı palet tutucularla sab�tlen�r. Bu sayede her durumunda yer�n� muhafaza eder. 

ROTOR
Çel�k döküm olarak �mal ed�l�r. Isıl �şlem uygulanır. Aşınmaya maruz kalab�lecek kısımlar sert dolgu 
kaynağı �le güçlend�r�l�r. Mak�ne kasnağının karşı tarafında avare çalışan ve yük dağılımını 
dengelemeye yarayan kanalsız volan bulunmaktadır. Bu avare volan �le mak�ne kasnağı 
�ht�yaç hal�nde yer değ�şt�r�lerek kayış kasnak s�stem� yer değ�şt�r�leb�l�r. Ç�ft yönlü 
olarak çalışab�l�r. Aşınma parçaları bu sayede dengel� olarak yıpranır. Böylece bakım 
per�yodu uzar ve yedek parça mal�yet� düşer. 

ASTARLAR
Aşınmaya karşı dayanımı yüksek mangan alaşımlı çel�k dökümden 
�mal ed�l�rler. Kolayca değ�şt�r�leb�lmeler� �ç�n parçalı olarak üret�l�rler 
ve cıvata �le gövdeye bağlanırlar. 

PANDÜL
Rotorun sağında ve solunda olmak üzere b�rb�r�n�n s�metr�ğ� �k� pandül bulunur. 
Bu pandüller�n üzer� kırıcı pandül astarlarıyla kaplıdır. Besleme ağzından çıkış 
ağzına doğru daralarak g�den ve l�neer boyut küçültme sunan geometr�de b�r 
tasarıma sah�pt�r. 

BODY
The crusher body w�th welded des�gn prov�des long l�fe thanks to �ts h�gh strength. On both s�des, 
there are body caps for access�ng the whole pendulum and rotor.

Palette
Reverse-S�de can be used. It shows h�gh res�stance to breakage. Self-centered and assembled. 
F�rmly mounted on the rotor body w�th spec�al wedges. It �s fixed w�th pallet holders aga�nst lateral 
movements. In th�s way, �t keeps �ts place �n all cases.

Rotor
Manufactured as steel cast�ng. Heat treatment �s appl�ed. The parts that may be exposed to wear 
are re�nforced w�th hard fill�ng weld�ng. There �s a ductless ywheel on the oppos�te s�de of the 
mach�ne pulley, wh�ch works �dle and balances the load d�str�but�on. W�th th�s �dler ywheel, 
the pulley of the belt can be replaced by replac�ng the pulley of the mach�ne �f needed.
It can work b�d�rect�onally. Wear parts are thus worn evenly. Th�s way, the ma�ntenance per�od 
�s extended and spare parts cost decreases.
They are manufactured from manganese alloy steel cast�ngs w�th h�gh abras�on res�stance. 
They are produced �n p�eces for easy replacement and are attached to the body w�th bolts.

Pendulum
There are two symmetr�cal pendulum on the r�ght and left of the rotor. These are covered 
w�th crush�ng l�n�ng. It has a geometry des�gn that narrows from the feed�ng to the ex�t and 
offers l�near s�ze reduct�on. 



Yüksek kapas�tel�d�r.

Kırma taş tozu üret�m�nde yüksek ver�ml�d�r.

Çevresel hızı yüksekt�r.

Aynı anda �k� farklı ayar seçeneğ� sunar. Sadece motor 

yönünü değ�şt�rerek ayarlar arası kolayca geç�ş sağlanab�l�r.

H�gh capac�ty.

H�gh efffccency  n the productton of crushed stone powder.

H�gh rotat�on speed.

Prov�des two sett�ng opt�ons at the same t�me. It �s poss�ble 

to eas�ly sw�tch between the sett�ngs 

by only chang�ng the motor d�rect�on.

UTK Tekn�k B�lg�
UTK Techn�cal Data

Özellik/Specification

Rotor Çapı / Rotor D�ameter (mm)

Rotor Gen�şl�ğ� / Rotor W�dth (mm)

Kapas�te / Capac�ty (m3/h)

Güç / Power (kW)

Ağırlık / We�ght (kg)

A Ölçüsü / D�mens�on A (mm)

B Ölçüsü / D�mens�on B (mm)
C Ölçüsü / D�mens�on C (mm)

D Ölçüsü / D�mens�on D (mm)

Maks. Besleme Boyutu / Max. Feed S�ze (mm)

UTK 1112

1150

1250

120-180

200

13500

1250

1950

2235

3390

UTK 1115

1150

1500

150-300

250

15500

1500

2200

2235

3390

150 150

D

C

B

A
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UĞUR MAKİNA, katalogda yer alan tüm modeller�n tasarım ve tekn�k özell�kler�nde değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.

UGUR MAKINA, has  the r�ght to change the des�gn and spec�ficat�ons of all models �n the catalog.
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