
Mobilní hrubotřídič Anaconda DF 512 
Třídění směsi kameniva a zeminy / Třídění výkopových zemin 
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3 3Pro manipulaci s materiálem nabízíme bagr 1,8 - 2,0m , kolový nakladač 3-4m

Mobilní zařízení na pásovém podvozku, 
objemná násypka, výkonný hrubotřídič, 
tři vynášecí pásové dopravníky. 

Výhody:

• Vysoký výkon i u těžko  tříditelných 
   zemin

• Cenově výhodný pronájem

• Universálnost použití jako primární  
   hrubotřídič nebo třídič za drtičem

• Možnost rychlého přestavení z 
   transportní do provozní polohy 

Výkon: 150 t/h – 300 t/h  

(dle materiálu a jeho  vlhkosti, volby 
okatosti sítových ploch)
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Vstupní materiál:
 

výkopové  zeminy,  jílovité zeminy, 
naplaveniny, sutě se zeminou, skrývkové 
materiály ve štěrkovnách a v kamenolo-
mech, směs kamení a zeminy vstupní 
frakce do 600mm

.
Výstupní materiál:

tříděná frakce podsítná (0-32 mm, 0-22 
mm, 0-16 mm, ...), střední frakce mezi- 
sítná a hrubá frakce.  Na horní třídicí  
plochu možnost použití kaskádových 
prstů nebo děrového plechu)  

.

Síta vlastního hrubotřídiče:

Horní plocha - prsty (alternativa děrový 
plech nebo čtvercové síto)

. .¨

Spodní plocha - harfové síto

Technická specifikace:

Násypka:
   objem 8m³:
   šířka 2,7 m
   délka 3,6 m
   regulovatelný článkový podavač pro plynulé
   podávání materiálu

.
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Vlastní hrubotřídič:
   dvě třídící plochy
   velikost plochy 3,66 x 1,52 m
   úhel  náklonu hrubotřídiče 17 – 21
   stupňů, možnost změny náklonu pro zajištění  
   efektivního a přesného třídění

Boční dopravník podsítné frakce:
   šířka 800 mm
   výsypná výška 3,75 m
   nastavitelná rychlost (snižuje spotřebu PHM stroje)

Boční dopravník mezisítné frakce:
   šířka 800 mm
   výsypná výška 3,6 m
   nastavitelná rychlost

Dopravník pro nadsítné frakce:
   šířka 1200 mm
   výsypná výška 3,4 m
   nastavitelná rychlost

.
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Pohonná jednotka:
   diesel agregát CAT C4,4
   spotřeba cca 8 l nafty / provozní hodina
   výkon 75 kW (100 hp)
   dieselová nádrž 390 l

Housenkové pásy:
   pojezdová rychlost cca 1 km/h, 
   ovládání kabelem

Hmotnost a rozměry:
   hmotnost: 26 tun
   transportní rozměry
      (DxŠxV): 12,95 x 2,95 x 3,2 m
   pracovní rozměry
      (DxŠxV): 12,9 x 13,9 x 3,2 m
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Kontakt:

SK-EKO Pardubice s.r.o.
Semtín 134, 533 53 Pardubice

Zástupce pro celou ČR a SR:
Ing. Petr Slaměník
manažer zpracování stavebních 
odpadů, zemin a kameniva
M.: +420 733 577 597
E.: slamenik@skeko.cz

Zástupce pro Pardubice a okolí:
Robert Doležal
vedoucí střediska recyklace 
odpadů, zemin a kameniva
M.: +420 605 277 303
E.: dolezal@skeko.cz

Tříděná zemina

Zemina: 0 - 16 / 0 - 32 mm Frakce: 32 - 63 mm
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