
www.ugurmak.com.trTR-ENG

UĞURMAK
®

DİKMİLLİ KIRICI
VERTICAL SHAFT IMPACT CRUSHER 

UDK900K/UDK900A

HIGH QUALITY
SINCE�1974CRUSHINGAND�SCREENING



UĞURMAK
Kırma-Eleme-Yıkama-Stoklama Tes�sler�
Crush�ng-Screen�ng-Wash�ng-Stockp�ll�ng PlantsDİK MİLLİ KIRICI (UDK)

VERTICAL SHAFT IMPACT CRUSHER (UDK) 

UĞURMAK marka UDK Ser�s� D�k M�ll� Darbel� Kırıcılar kırma eleme proses�n�n son aşamasında terc�h ed�l�r. Yüksek üret�m kapas�tes�ne sah�pt�r. 
Sulu, neml� ve yapışkan,malzemeler�n kırılab�lmes� görev�n� başarıyla gerçekleşt�r�r. Üstel�k beslenen bu tür malzemeler, yüksek dev�rde dönen 
rotorla çarpıştığında ortaya çıkan k�net�k enerj�yle bünyes�ndek� suyun b�r m�ktarından kurtulur. Dolayısıyla çıkan malzeme n�speten daha kurudur. 
Bu avantajları sayes�nde, beton ve asfalt üret�m� �ç�n gerekl� olan kum, mıcır ve çakıl üret�m�nde kullanılmak üzere fazlaca talep görmekted�r.  
Tes�s�n tasarımına göre mob�l, sab�t çel�k ayaklı, sab�t kızak şas�l� veya ön beslemel� olacak şek�lde üret�leb�l�r.

UĞURMAK brand UDK Ser�es Vert�cal Shaft Impact Crushers are preferred at the last stage of the crush�ng and screen�ng process. They have a h�gh 
product�on capac�ty. It successfully performs to break wet, mo�sty and st�cky mater�als. Moreover, such fed mater�als get r�d of some of the water 
�n the body w�th the k�net�c energy that emerges when �t coll�des w�th the rotor rotat�ng at h�gh speed. Therefore, the end mater�al �s relat�vely dr�er. 
Thanks to these advantages, �t �s h�ghly demanded for use �n the product�on of sand and gravel necessary for concrete and asphalt product�on. 
Depend�ng on the des�gn of the fac�l�ty, �t can be manufactured as mob�le, w�th fixed steel legs, w�th fixed sk�d chass�s or w�th front feed.

Kapalı rotor t�p UDK D�k m�ll� kırıcılar tüm taş t�pler� ve yüksek aşındırıcı malzemeler�n kırılması �ç�n terc�h ed�l�r. Rotorun �ç yüzler� döküm astarla 
kaplıdır. Çıkış ağızlarında �se aşınmaya karşı yüksek dayanım gösteren ve kolay değ�şt�r�leb�l�r elmaslar bulunur. “Rock on Rock” yan� taşı taşa 
çarptırma prens�b�yle çalışır. Da�resel oluktan beslenen malzeme, çok yüksek dev�rde dönen rotorun merkez�ndek� dağıtıcı astarın üzer�ne düşer. 
Rotordak� yüksek dev�rl� dönme hareket� sayes�nde �çer�s�ne düşen malzemeye çok güçlü b�r santr�füj kuvvet� uygulanır. Bu sayede yüksek m�ktarda 
k�net�k enerj�ye sah�p olan malzeme, 60 �la 80 m/sn g�b� oldukça yüksek hızlarla kırma odasına nakled�l�r. Bu kırma odasında üst gövden�n şelale 
pencereler�nden dökülen malzemelerle çarpışır ve sah�p olduğu k�net�k enerj� burada çarpma kuvvet�ne dönüşerek boyut küçültme �şlem� 
gerçekleşm�ş olur. Bu hem yedek parça sarfiyatının düşük olmasını hem de UDK nın ver�ml�l�ğ�n�n oldukça yüksek olmasını sağlar. 

Açık rotor t�p UDK D�k m�ll� kırıcılar hafif �la orta aşındırıcı malzemeler�n kırılması �ç�n terc�h ed�l�r. 4 adet kırıcı palet�yle kapalı rotordak�n�n�n aks�ne 
üst kısmı açık olan rotor ve bu rotorun çevres�nde stonebox yer�ne, bel�rl� b�r açıda ve mesafede sab�tlenm�ş,  üzer� çel�k döküm astarlarla kaplı anv�l 
set� bulunur. Beslenen malzeme, mak�neye besleme tüpüyle g�rer ve rotorun merkez�ndek� dağıtıcı astarın üzer�ne düşer ve kırıcı paletlere ulaştırılır. 
Paletler malzemey� �vmelend�rerek anv�le doğru savurur. Malzeme anv�le çarparak kırılır ve boşaltma oluğuna düşer. 

Closed rotor type UDK Vert�cal shaft crushers are preferred for crush�ng all stone types and h�gh abras�ve mater�als. The �nner surfaces of the rotor 
are covered w�th cast l�ner. The ex�t nozzles have d�amonds that show h�gh res�stance to abras�on and are easy to replace.It works on the pr�nc�ple 
of "Rock on Rock", that �s, h�tt�ng the stone to the stone. The mater�al fed from the c�rcular �nlet falls on the d�str�but�on l�ner �n the center of the 
rotor rotat�ng at a very h�gh speed. A very strong centr�fugal force ,�s appl�ed to the mater�al fall�ng �nto �t thanks to the h�gh-speed rotat�onal 
movement �n the rotor. The mater�al w�th a h�gh k�net�c energy �s transferred to the crush�ng chamber w�th very h�gh speeds such as 60 to 80 m / s. 
In th�s crush�ng chamber, the mater�al �mpacts the collected mater�al �n the stonebox. Th�s way crush�ng �s prov�ded and mater�al s�ze �s reduced. 
Th�s ensures that the spare part consumpt�on �s low and the eff�c�ency of the UDK crusher �s qu�te h�gh.

Open rotor type UDK Vert�cal shaft crushers are preferred for crush�ng l�ght to med�um abras�ve mater�als. Contrary to that of a closed rotor w�th 4 
crusher pallets, the upper part �s open and the �ns�de of body �s covered w�th steel cast l�n�ngs fixed around a certa�n angle and d�stance �nstead of the 
stonebox.The fed mater�al enters the mach�ne w�th the feed�ng tube and falls on the d�str�butor l�ner �n the center of the rotor and �s del�vered to the 
crusher pallets. The pallets accelerate the mater�al and knocks �t towards the s�de l�ners. The mater�al �s broken by h�tt�ng the l�ner and falls �nto the 
d�scharge chute. 



UDK Detaylar
UDK Deta�ls

Kapalı Rotor D�k M�ll�

Açık Rotor D�k M�ll�

Closed Rotor Vert�cal Shaft 

Open Rotor Vert�cal Shaft 



Aşınmaya karşı uzun süre dayanımlıdır.

Boyut küçültme oranı yüksekt�r.

Bakımları düzenl� yapıldığı takd�rde

ekstra bakım gerekt�rmez.

Res�stant to wear for long t�me.

The s�ze reduct�on rat�o �s h�gh.

If ma�ntenance �s regularly done, 

no extra serv�ce �s requ�red.

C

B

A

C

B

Özellik/Specification

Rotor Çapı / Rotor D�ameter (mm)

Güç / Power (kW)

Kapas�te / Capac�ty  (t/h) 

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) 

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

UDK900A

900

2x(200)

250-350

6050

1200

2150

3235

100

Özellik/Specification

Rotor Çapı / Rotor D�ameter (mm)

Güç / Power (kW)

Kapas�te / Capac�ty  (t/h) 

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) 

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

UDK 900K

900

2x(200)

100-200

5500

1500

2220

3250

40
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UDK Tekn�k B�lg�
UDK Techn�cal Data
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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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