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HACON ser s kon k kırıcılar, en yüksek karlılık sev yen ze ulaşmanız ç n yüksek kapas te, en y ürün şekl , kolay otomasyon, düşük şletme mal yetler , uzun
çalışma ömrü, güven l rl k ve esnekl ğ b r araya get r yor. Hacon ser s kon k kırıcılarda gövde çevres ndek h drol k p stonlar üst gövdeyle alt gövde arasında
bağlantı sağlanarak kırma şlem esnasında ürün kaçakları engellen yor. Ayrıca bu p stonlar kırma haznes ne metal g rd ğ nde mak neye ve s steme zarar
gelmes n önlemek ç n aşırı kuvvet oluşan bölgey h ssederek sadece o bölgede boşa çıkarak metal n geçmes ne mkan sağlarken normal kırma şlem n n
devam ett ğ d ğer bölgelerden ürün kaçağı olmasını engell yorlar. Y ne bu p stonlar sayes nde elektr k kes nt ler nden sonra üst gövde yukarı kaldırılarak
kırma haznes boşaltılab l yor..............................................................................................................................................................................................................
Kon k makaralı eksenel rulmanlı yataklama s stem ne sah p olan HACON ser s , bronz yataklı kon k kırıcılara göre daha az sürtünmeyle çalıştığı ç n
motordan gelen enerj n n daha fazlasını kırma şlem nde kullanmasını ve motorunda daha rahat çalışmasını sağlıyor. Kullanılan kon k makaralı eksenel
rulmanlar, kırma şlem nde oluşan d nam k yüklere karşı daha dayanıklı ve yataklama s stem n n daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.H drol k redüktör
bağlantılı üst gövde ayar s stem , sten len ürün aralığını kolayca ayarlamayı sağlamaktadır. Üst gövdede bulunan k l t p stonları sayes nde de ayarlanan
aralığın (CSS) sab t kalmasını sağlamaktadır.
Özel tasarımı sayes nde üst ve alt mantoların değ ş m süres ve söküp-takma şlemler en asgar sev yeye nd r ld . Bu sayede zaman kaybınızı en aza
nd rerek üret m mal yetler n z n düşmes n sağladık. Otomasyon grubunda ler teknoloj kullanılarak mak nanın bütün kontroller ve hareketler tek
tuşla yapılab lmekted r. Operatör, dokunmat k ekrandan yağ sev yes , sıcaklık, basınç, akım değerler , ağız açıklığını (CSS) göreb lmekte gerekl ayarları
ekrandan b rkaç san ye ç nde yapab lmekted r. Güvenl k ç n uyarı ve kazlar da otomasyon ç ne konulmuş olup ac l durumlarda mak nanın kend ne
gelen zararları fark ederek gerekl tedb rler alması ve oluşacak büyük madd zararların önüne geçmes sağlandı.Ant -sp n kullanılarak kırma şlem
sırasında oluşan serbest kuvvetler n tahr k grubuna zarar vermes engellend . Çalışan aksamın ömrünü uzatarak daha uzun sürel çalışma mkanı
sağlandı.

HACON ser es cone crusher comb ne h gh capac ty, best product shape, easy automat on, low operat on costs, long operat on l fe, rel ab l ty and ex b l ty
to prov de you the h ghest level of proﬁtab l ty.Hydraul c p stons around the body ensure connect on between the top and bottom body n order to prevent
product leakages dur ng crush ng operat on. In add t on, these p stons detect the area w th excess ve force, go dle only on that area to allow metal pass
and prevent product leakage on other areas that cont nues normal crush ng operat on n order to prevent damage to the mach ne and system when metal
enters the crush ng vessel. Aga n, the crush ng vessel can be empt es by l ft ng the top body up after power cuts thanks to these p stons.
HACON ser es w th con cal pulley and ax al bear ng system operates w th less fr ct on compared to cone crushers w th bronze bear ngs, thus ensure the
use of more energy from the motor n crush ng operat on and easy operat on of the motor. Ax al bear ngs w th con cal pulleys used are more res stant
to dynam c loads created dur ng the crush ng operat on and ensures longer l fe of bear ng system.Top body adjustment system w th hydraul c reducer
connect on ensures easy adjustment for requ red product range. It also ensures the gap adjustment (CSS) to be ﬁxed thanks to the lock p stons on
top body.
Replacement durat ons and assembly-d sassembly operat ons of top and bottom mantles are m n m zed thanks to the spec al des gn. Therefore we
have m n m zed the t me loss and ncreased your product on costs. All controls and movements of the mach ne are performed w th a s ngle button by
us ng advanced technology n automat on group. The operator can see and adjust the lubr cant level, temperature, pressure, current values, open ng
gaps (CSS) from the touch screen n a few seconds. Safety warn ngs are also ncluded n automat on n order to ensure the mach ne to detect the damage
n case of emergency, to take requ red measures and to prevent great ﬁnanc al losses.Ant -sp n s used n order to prevent damage of released forces
dur ng crush ng operat on to dr ve groups.L fe of operat ng parts are ncreased to ensure longer operat on durat on.

Kon k Kırıcı Detaylar
Cone Crusher Deta ls

KONİK
CONE

Aşınmaya karşı dayanıklıdır.
Az enerj tüket r.
Besleme boyut ve kapas teler yüksekt r.
Dayanımlı ve yekpare gövde yapısına sah pt r.

Abras on res stant.
Energy sav ng.
H gh Feed s ze and Capac ty.
R g d body structure.

Kon k Kırıcı Tekn k B lg
Cone Crusher Techn cal Data
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Özellik/Speciﬁcation
Max. kırma Yüks./Max. Crush ng he ght (mm)
M n. kırma Yüks./M n. Crush ng he ght (mm)
Max. tem zleme Yüks. / Max. Crush ng he ght (mm)
Toplam Ağırlık / Total We ght (kg)
Kapas te / Capac ty (Mtph)
Güç / Power (kW)
Dev r / rotat on (rpm)
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)
E Ölçüsü / D mens on E (mm)

HACONO2

HACONO3

1852
1800
1995
19083
430
200-250
800-900
1800
1250
2490
2086
1992

2245
2190
2390
24350
552
315
800-900
2190
1520
2552
2234
2140
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DÜNYA BİZİMLE DEĞİŞİR
WORLD CHANGES WITH US
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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