
A TEREX BRAND

KOMPACT KROSS-  
OCH SIKTUTRUSTNING 



A TEREX BRAND

EvoQuip erbjuder ett omfattande sortiment av kross- 
och siktprodukter som passar många olika branscher. 
EvoQuip-sortimentet börjar med Bison 35-krossen, som 
kan mata ut upp till 30 ton i timmen, och fortsätter upp 
till Cobra 290-krossen, som kan mata ut upp till 290 ton 
per timme/320 US tph.

Tack vare de mycket kompakta måtten kommer EvoQuip-
utrustningen fram även på smala vägar. Utrustningen 
kan komma direkt hem till dig och sikta jord för privata 
trädgårdar eller golfbanor, krossa material från slitna 
uppfarter och tegelväggar.

EvoQuip kan erbjuda jordbruksentreprenörer en möjlighet att 
diversifiera verksamheten under lågsäsongen, hjälpa till att 
behålla personal och säkerställa en jämn arbetsbelastning 
under hela året. När du inte arbetar med jordbruk kan 
du använda EvoQuip-utrustningen för att riva gamla 
gårdsbyggnader, bearbeta material för vägar, uppfarter 
och dräneringsstenar. Vissa modeller i sortimentet kan 
transporteras på släpvagnar för jordbruksfordon.

EvoQuip maskiner är enkla att transportera och kan 
komma direkt till din arbetsplats för att krossa och 
sikta avfallet från dina rivningsprojekt. Med återvinning 
på plats kan du omvandla ditt befintliga avfall till 
återanvändbara och säljbara produkter som ökar 
din lönsamhet och minskar ditt koldioxidavtryck.

EvoQuip-maskinerna kan användas i små och medelstora 
stenbrott för att bearbeta naturligt material till säljbara 
produkter. Med tillvalsutrustning går det att tillverka en 
rad olika material i ett enda steg.

ANLÄGGNING OCH SKÖTSEL 
AV UTEMILJÖ

LANTBRUK

BYGG OCH ANLÄGGNING

STENBROTT
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KROSSVERK

KROSSVERK

BISON 35

INMATNINGSMAGASIN/MATARE 
Bandmatare som standard

Reglerbar hastighet

KÄFTKROSS 
480 mm x 250 mm (19" x 10") käftinlopp

CSS-område: 15 mm till 80 mm (5/8" till 3 1/4")

Hydraulisk käftjustering

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET  
Tier 3: 21 kW/28,5 hk Isuzu-motor

Direktdrivning

UTGÅENDE POTENTIAL 
Upp till 30 ton i timmen/34 US tph

TRANSPORTÖRER 
400 mm (16") bred produkttransportör

Produkttransportörens tömningshöjd: 1 100 mm (3'4")

ALLMÄNT 
Finns i versioner med både gummilarvbanddrivning och hjuldrivning 
Fjärrstyrning som standard

TRANSPORT  
Kan fraktas i container

Transportmått 

LÄNGD BREDD HÖJD
Larvbandenhet 4,45 m (14'7") 1,5 m (4'11") 2,05 m (6'9")
Hjulenhet 5,25 m (17'2") 1,45 m (4'9") 2,2 m (7'3")

 
Vikt: 3 400 kg (7 496 lbs)
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KROSSVERK

BISON 100
INMATNINGSMAGASIN/MATARE 
3,5 m3 (4,6 yd3) kapacitet i inmatningsmagasinet

Bandmatare som standard

Reglerbar hastighet

KÄFTKROSS 
680 mm x 400 mm (27" x 16") käftinlopp

CSS-område: 20 mm till 80 mm (3/4" till 3 1/4")

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET  
Tier 3: 45 kW/60 hk Isuzu-motor

Tier 4: 45 kW/62 hk Isuzu-motor

Direktdrivning

Inbyggd 13 kVA-generator för att driva extrautrustning

UTGÅENDE POTENTIAL 
Upp till 80 ton i timmen/90 US tph

TRANSPORTÖRER 
500 mm (20") bred produkttransportör

Produkttransportörens tömningshöjd: 2 m (6'6")

ALLMÄNT 
Fjärrstyrning som standard

TRANSPORT  
Kroklyft

Transportmått 

LÄNGD BREDD HÖJD
Kroklyft 7,38 m (24'3") 2,33 m (7'8") 2,69 m (8'10")

 
Vikt: 9 500 kg (20 944 lbs)

KROSSVERK

BISON 120

INMATNINGSMAGASIN/MATARE 
2,3 m3 (3 yd3) kapacitet i inmatningsmagasinet 

Gallermatare som standard

30 mm (1 1/4") nominellt mellanrum galler

KÄFTKROSS 
680 mm x 400 mm (27" x 16") käftinlopp

CSS-område: 20 mm till 80 mm (3/4" till 3 1/4")

Hydraulisk käftjustering

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET  
Tier 3: 61 kW/83 hk-motor 

Tier 4: Final: Stage IIIB 52 kW/70 hk Isuzu-motor 

Hydrauldriven kross

UTGÅENDE POTENTIAL 
Upp till 80 ton i timmen/90 US tph

TRANSPORTÖRER 
800 mm (32") bred produkttransportör

Produkttransportörens tömningshöjd: 1,9 m (6'2")

Hydraulisk fällning som standard för transport

ALLMÄNT 
Käftnivåsensor som standard och fjärrkontroll som standard

TRANSPORT  
Transportmått 

LÄNGD BREDD HÖJD
Larvbandenhet 5,58 m (18' 4") 2,28 m (7'6") 2,74 m (9')

 
Vikt: 12 000 kg (26 455 lbs)
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KROSSVERK

BISON 280
INMATNINGSMAGASIN/MATARE 
3,6 m3 (4,7 yd3) kapacitet i inmatningsmagasinet 

Tvåstegs gallermatare som standard

50 mm (2") nominellt mellanrum galler

KÄFTKROSS 
900 mm x 600 mm (36"x24") käftinlopp

Min CSS: 40 mm (1,5") återvinning/50 mm (2") i natursten

Max CSS: 125 mm (5")

Hydraulisk käftjustering

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET 

Tier 3: John Deere 126 kW/169 hk

Tier 4 Final: CAT C7.1 129 kW/173 hk-motor

Direktdrivning till krossen via koppling och kilremmar

UTGÅENDE POTENTIAL 
Upp till 200 ton i timmen/220 US tph

TRANSPORTÖRER 
800 mm (32") bred produkttransportör

Produkttransportörens tömningshöjd: 2,9 m (9'6")

TRANSPORT  
Transportmått

LÄNGD BREDD HÖJD
Larvbandenhet 12,4 m (40'8") 2,4 m (7'10") 3,2 m (10'6")

 
Vikt Tier 3: 27 700 kg (61 068 lbs)

 Tier 4F: 27 500 kg (60 627 lbs) 

*inklusive avfallstransportör och magnet

KROSSVERK

INMATNINGSMAGASIN/MATARE 
2,6 m3 (3,4 yd3) kapacitet i inmatningsmagasinet
Integrerad försikt för bortföring av finmaterial
Matarhastigheten självregleras beroende på krossens belastning

SLAGKROSS 
860 mm (34") x 720 mm (28,5") Krossens inlopp
830 mm (33") bred x 860 mm (34") diameter rotor
2 hög/2 låg konfiguration som standard
Max OSS – 120 mm (4,75") övre; 55 mm (2,25") nedre
Min. CSS – 40 mm (1,5") övre; 20 mm (0,75") nedre
Hydraulisk justering och hydrauliskt överbelastningsskydd som 
standard

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET  
Tier 3 och konstant hastighet: John Deere 194 kW/260 hk 
Tier 4 Final: Volvo 205 kW/275 hk 
Direktdrivning till krossen via koppling och kilremmar

UTGÅENDE POTENTIAL 
Upp till 250 ton i timmen/275 US tph

TRANSPORTÖRER 
900 mm (36") bred produkttransportör

Produkttransportörens tömningshöjd: 3 000 mm (9' 10")

ALLMÄNT 
Intuitivt styrsystem med tryckknappar

TRANSPORT  
Transportmått

LÄNGD BREDD HÖJD
Larvbandenhet 9,32 m (30' 7") 2,43 m (8') 2,99 m (9 10")

 
Vikt (med magnet) Tier 3: 23 700 kg (52 250 lbs)
 Tier 4F: 24 000 kg (52 911 lbs) 

COBRA 230
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COBRA 230R
KROSSVERK

INMATNINGSMAGASIN/MATARE 
2,6 m3 (3,4 yd3) kapacitet i inmatningsmagasinet
Integrerad försikt för bortföring av finmaterial
Matarhastigheten självregleras beroende på krossens belastning

SLAGKROSS 
860 mm (34") x 720 mm (28,5") Krossens inlopp
830 mm (33") bred x 860 mm (34") diameter rotor
2 hög/2 låg konfiguration som standard
Hydraulisk justering och hydrauliskt överbelastningsskydd som 
standard

SIKT 
2,44 m x 1,2 m (8' x 4') enskilt däckgaller Sidospänd 
Sikten kan sänkas till horisontalläget för att underlätta byte av 
siktnät och underhåll

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET  
Tier 3 och konstant hastighet: John Deere 194 kW/260 hk 
Tier 4 Final: Volvo 205 kW/275 hk 
Direktdrivning till krossen via koppling och kilremmar

UTGÅENDE POTENTIAL 
Upp till 250 ton i timmen/275 US tph

TRANSPORTÖRER 
900 mm (36") bred produkttransportör 
500 mm (20") överföringstransportör 
500 mm (20") transportör för överdimensionerat material med 
recirkulation och materialhög  
1000 mm (48") finmaterialstransportör med 2,5 m (8'2") utkast

ALLMÄNT 
Eftersiktsystemet går snabbt att demontera 
Intuitivt styrsystem med tryckknappar

TRANSPORT  
Transportmått

LÄNGD BREDD HÖJD
Larvbandenhet 13,3 m (43' 7'') 2,5 m (8' 3'') 3 m (9' 10'')

 
Vikt (med magnet) Tier 3: 30 000 kg (66 138 lbs)
 Tier 4F: 30 000 kg (66 138 lbs)

INMATNINGSMAGASIN/MATARE 
3,3 m3 (4,3 yd3) kapacitet i inmatningsmagasinet
Integrerad försikt för bortföring av finmaterial
Matarhastigheten självregleras beroende på krossens belastning

SLAGKROSS 
1 030 mm (41") x 790 mm (31") krossens inlopp
1 000 mm (40") bred x 1034 mm (41,5") diameter rotor
2 hög/2 låg konfiguration som standard
Max OSS – 150 mm (6") övre; 75 mm (3") nedre
Min. CSS – 50 mm (2") övre; 20 mm (0,75") nedre
Hydraulisk justering och hydrauliskt överbelastningsskydd 
som standard
Krossinloppslock med gångjärn som standard

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET  
Tier 3: Volvo 235 kW/315 hk 
Tier 4 Final: Volvo 235 kW/315 hk 
Direktdrivning till krossen via koppling och kilremmar

UTGÅENDE POTENTIAL 
Upp till 290 ton i timmen/320 US tph

TRANSPORTÖRER 
1 000 mm (40") bred produkttransportör

Produkttransportörens tömningshöjd: 3,42m (11' 3")

ALLMÄNT 
Intuitivt styrsystem med tryckknappar

TRANSPORT  
Transportmått

LÄNGD BREDD HÖJD
Larvbandenhet 9,92 m (32' 6") 2,55 m (8' 4") 3,16 m (10' 4")

 
Vikt (med magnet) Tier 3: 30 000 kg (66 138 lbs)
 Tier 4F: 30 000 kg (66 138 lbs)

KROSSVERK

COBRA 290
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COBRA 290R
KROSSVERK

INMATNINGSMAGASIN/MATARE 
3,3 m3 (4,3 yd3) kapacitet i inmatningsmagasinet
Integrerad försikt för bortföring av finmaterial
Matarhastigheten självregleras beroende på krossens belastning.

SLAGKROSS
1 030 mm (41") x 790 mm (31") krossens inlopp
1 000 mm (40") x 1 034 mm (41,5")
Max. OSS – 150 mm (6") övre; 75 mm (3") nedre
Min. CSS – 50 mm (2") övre; 18 mm (0,75") nedre
2 hög/2 låg konfiguration som standard
Hydraulisk justering och hydraulisk överbelastning som standard

SIKT
2,74 m x 1,5 m (9'x5') dubbeldäcksikt
Stort urval av siktmedia
Sidospänd
Sikten kan sänkas till horisontalläget för att underlätta byte av 
siktnät och underhåll

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET  
Tier 3 Volvo 235 kW 1 500–1 800 varv/min variabel
Tier 4 Final Volvo 235 kW 1500–1800 varv/min variabel
Direktdrivning till krossen via koppling och kilremmar

UTGÅENDE POTENTIAL 
Upp till 290 ton i timmen/320 US tph

TRANSPORTÖRER 
1 000 mm (40") bred produkttransportör
500 mm (20") bred sidotransportör (tillval)
Sidotransportör (tillval) utmatningshöjd 2,35 m (7'6")
500 mm (20") överföringstransportör
500 mm (20") transportör för överdimensionerat material med 
recirkulation och materialhög.
1 200 mm (47") med 3 m finmaterialstransportör (9'10") utkast

ALLMÄNT 
Intuitivt styrsystem med tryckknappar
Eftersiktningssystemet går snabbt att demontera

TRANSPORT  
Transportmått

LÄNGD BREDD HÖJD
Larvbandenhet 14,76 m (48'5") 2,9 m (9'6") 3,16 m (10'4")

 
Vikt (med magnet) 35 090 kg (beräknat)
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SORTERINGSVERK

SORTERINGSVERK

COLT 600

MATARE 
3 m3 (3,9 yd3) kapacitet i inmatningsmagasinet

1 m (40") bred

Reglerbar hastighet

Maximal matningsstorlek: 300 mm (12")

SIKT 
2,34 m x 1,17 m (8' x 4") dubbel däcksikt

Stort urval av siktmedia

Övre däck – Bofor-däck, fingrar, slitplåt och galler;

Nedre däck – galler och fingrar

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET  
Tier 3: Deutz D2011 L04I – 4-cylindrig dieselmotor som utvecklar 
36,4 kW (48,8 hk) vid 2 300 varv/min. (Motorerna uppfyller 
EU-kraven i direktiv 97/68/EG). 

Tier 4 Final: Deutz TD2.9L4 – Tier 4 Final 4-cylindrig dieselmotor 
som utvecklar 42 kW (56 hk) vid 1 900 varv/min

Extra låg bränsleförbrukning med optimerad hydraulik

UTGÅENDE POTENTIAL 
Upp till 280 ton i timmen/308 US tph

TRANSPORTÖRER 
650 mm (26") bred finmaterialstransportör med 2,9 m (9'6") utkast

650 mm (26") bred transportör för medelfina grader med 
2,8 m (9'2") utkast

1 000 mm (40") bred transportör för överdimensionerat material 
med 2,7 m (8'10") utkast

Reglerbar hastighet på medelstort och överdimensionerat material 
som standard

Möjlighet att omvandla till 2-delat utförande

TRANSPORT  
Kan fraktas i container

Transportmått

LÄNGD BREDD HÖJD
Larvbandenhet 10,98 m (36') 2,25 m (7'5") 2,55 m (8'4")

 
Vikt (standardmaskin): 12 000 kg (26 455 lbs)
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COLT 800
MATARE 
2,9 m3 (3,8 yd3) standardkapacitet i inmatningsmagasinet
4,7 m3 (6,1 yd3) utökad kapacitet i inmatningsmagasinet (tillval)
1 050 mm (42") bred
Reglerbar hastighet

SIKT 
2,77 m x 1,22 m (9' x 4") Dubbeldäcksikt
Stort urval av siktmedia
Övre däck – Bofor-däck, fingrar, slitplåt och galler;
Nedre däck – galler och fingrar

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET  
Tier 3 DEUTZ TD2011 49,4 kW/66 hk vid 2 300 varv/min
Tier 4: CAT C3.4-motor (55 kW/74 hk vid 2 300 varv/min)
Enkel att använda

UTGÅENDE POTENTIAL 
Upp till 280 ton i timmen/308 US tph

TRANSPORTÖRER 
1 050 mm (42") bred uppsamlingstransportör med SCS-skrapa
650 mm (26") bred finmaterialstransportör med 3,82 m (12'7") utkast
650 mm (26") bred transportör för medelfint material med 
3,64 m (11'11") utkast
1 050 mm (42") bred transportör för överdimensionerat material med 
3,03 m (9'11") utkast
Hydraulisk kombinerad utskjutnings- och fällningsmekanism
Reglerbar hastighet på finmaterial, medelstort och 
överdimensionerat material som standard

TRANSPORT  
Transportmått 

LÄNGD BREDD HÖJD
Larvbandenhet 9,22m (30'3") 2,5 m (8'2") 3,09 m (10'1")

 
Vikt (standardmaskin): 16 700 kg (36 817 lbs)

COLT 1000

INMATNINGSMAGASIN/MATARE 
5 m3 (6,5 yd3) kapacitet i inmatningsmagasinet
1 000 mm (40") bred 
Reglerbar hastighet

SIKT 
3,96 m (13') x 1,22 m (4') Dubbeldäcksikt 
Variabel siktvinkel
Stort urval av siktmedia
Övre däck – Bofor-däck, fingrar, slitplåt, 3D-slitplåt och galler
Nedre däck – galler och fingrar

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET 
Tier 4: CAT C3.4-motor (55 kW/74 hk vid 2 300 varv/min)
Enkel att använda

UTGÅENDE POTENTIAL 
Upp till 360 ton i timmen/396 US tph

TRANSPORTÖRER 
1 000 mm (40") bred uppsamlingstransportör med SCS-skrapa
800 mm (31") bred finmaterialstransportör med 3,9 m (12'9") utkast
650 mm (26") bred transportör för medelfint material med  
3,6 m (11'10") utkast
1 050 mm (41") bred transportör för överdimensionerat material 
med 3,0 m (9'10") utkast
Anpassningsbar layout och möjlighet att omvandla till 2-delat 
utförande
Reglerbar hastighet på finmaterial, medelstort och 
överdimensionerat material som standard

TRANSPORT  
Transportmått

LÄNGD BREDD HÖJD
Larvbandenhet 11,0 m (35' 11") 2,50 m (8' 2") 3,10 m (10' 4")

 
Vikt (standardmaskin) Tier 4F: 20 750 kg (45 745 lbs)

SORTERINGSVERKSORTERINGSVERK
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KESTREL 400

MATARE 
4 m3 (5,2 yd3) kapacitet i inmatningsmagasinet (med galler) 

102 mm (4") Galleröppning som standard, 152 mm (6") tillval

SIKT 
2,44 m x 1,22 (8' x 4') dubbeldäcksikt 

Hydraulisk siktvinkeljustering (25–35 grader)

Spänns i änden som standard

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET  
Tier 3: DEUTZ 2011 49,4 kW/66 hk vid 2 300 varv/min

Tier 4: CAT C3.4-motor (55 kW/74 hk vid 2 300 varv/min)

UTGÅENDE POTENTIAL 
Upp till 200 ton i timmen/220 US tph

TRANSPORTÖRER 
800 mm (32") produkttransportör med variabel hastighet med 
dubbel drivenhet som standard

1 050 mm bred finmaterialstransportör med utkast på 3,18 m (10'5") 
på larvbandsvarianten, 3,43 m (11'3") på den hjuldrivna varianten 

650 mm (26") transportörer för medelstort och överdimensionerat 
material med utkast på 3,44 m (11'3") på larvbandsvarianten, 3,64 m 
(11'11") på den hjuldrivna varianten

TRANSPORT  
Transportmått (med galler)

LÄNGD BREDD HÖJD
Larvbandenhet 10,3 m (33'10") 2,64 m (8'8") 3,4 m (11'2")

Med hjul 10,35 (34') 2,75 m (9') 3,84 m (12'7")
 
Vikt (med larvband med galler): 13 020 kg (28 704 lbs)

Vikt (med hjul med galler): 11 280 kg (24 868 lbs)

KESTREL 600
MATARE 
7 m3 (9,2 yd3) kapacitet i inmatningsmagasinet (med galler)

102 mm (4") galleröppning som standard, 152 mm (6") tillval

SIKT 
2,44 m x 1,22 m (8' x 4') dubbeldäcksikt

Hydraulisk siktvinkeljustering (25–35 grader)

Spänns i änden som standard

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET  
Tier 3: DEUTZ 2011 49,4 kW/66 hk vid 2 300 varv/min

Tier 4 Final: CAT C3.4-motor (55 kW/74 hk vid 2 300 varv/min)

UTGÅENDE POTENTIAL 
Upp till 200 ton i timmen/220 US tph

TRANSPORTÖRER 
800 mm (32") matartransportör med variabel hastighet

800 mm (32") produkttransportör med variabel hastighet 

1 050 mm bred finmaterialstransportör med utkast på 3,18 m (10'5") 
på larvbandsvarianten, 3,43 m (11'3") på den hjuldrivna varianten

650 mm (26") transportörer för medelstort och överdimensionerat 
material med utkast på 3,44 m (11'3") på larvbandsvarianten, 3,64 m 
(11'11") på den hjuldrivna varianten

TRANSPORT  
Transportmått (med galler)

LÄNGD BREDD HÖJD
Larvbandenhet 12,48 (40'11") 2,68 m (8'8") 3,28 m (10'9")

Med hjul 13 m (42'7") 2,75 m (9') 3,5 m (11'7")
 
Vikt (med larvband med galler): 15 200 kg (33 510 lbs)

Vikt (med hjul med galler): 14 000 kg (30 865 lbs)

SORTERINGSVERKSORTERINGSVERK
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HARRIER 220

SIKT 
2,1 m (6'9") x 1,1 m (3'6") dubbeldäcksikt

600 mm x 1,1 m (2' x 3'6") Inmatningsområde

Spänns i änden som standard

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET  
Isuzu-motor (21 kW/28,5 hk)

Enkel att använda

UTGÅENDE POTENTIAL 
Upp till 80 ton i timmen/90 US tph

TRANSPORTÖRER 
1 000 mm (40") bred uppsamlingstransportör med  
1,93 m (6' 4") utkast

500 mm (20") bred transportör för medelstort material med  
1,18 m (3'10") utkast

TRANSPORT  
Kan fraktas i container

Transportmått

LÄNGD BREDD HÖJD
Larvbandenhet 4,36 m (14' 4") 1,8 m (5' 11") 2,23 m (7'4")

 
Vikt: 3 300 kg (7 275 lbs)

HARRIER 750
SIKT 
4,5 m x 2,6 m (14'8" x 8'7") dubbeldäckgaller

Kassetter i olika nivåer som standard

Standardgalleröppning – 150 mm (6"); 100 mm (4") som tillval

Standardgaller på nedre däck – 60 mm (2,4") 

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET  
Tier 3: DEUTZ D914 53 kW/74 hk vid 2 300 rpm

Tier 4: CAT C3.4-motor (55 kW/74 hk vid 1 800 varv/min)

Enkel att använda

UTGÅENDE POTENTIAL 
Upp till 600 ton i timmen/660 US tph

TRANSPORTÖRER 
1 200 mm (48") bred produkttransportör med tömningshöjd på  
3,4 m (11'2")

Hydraulisk infällning för transport

Dubbeldrivning som standard

TRANSPORT  
Transportmått

LÄNGD BREDD HÖJD
Larvbandenhet 9,43 m (31') 2,82 m (9'3") 3,2 m (10'6")

 
Vikt (standardmaskin): 19 000 kg (41 890 lbs)

SORTERINGSVERKSORTERINGSVERK
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STACKERS

TC65
TRANSPORTÖR 
Transportörens längd: 20 m (65' 7")
Transportörens bredd: 1 050 mm (42")
Transportörens drivning: hydraulisk 800 cm3

Tömningshöjd vid 24°: 8,7 m (28' 6")
Max tömningshöjd vid 28°: 10 m (32' 10")
Kapacitet: Upp till 400 ton/h
Hydrauliskt fällbar huvudsektion
Bandtyp: enkel – 3 lager

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET  
Dieselhydraulisk
Motor (Tier 3): Deutz D2011 L04I – 36,4 kW (49 hk)
Bränsletankens volym: 200 liter
Hydrauloljekylare: standard

CHASSI 
Larvband: 2,9 m centrum x 400 mm plattor
Larvbandsmotor med 2 hastigheter
 Lägre hastighet: 0,9 km/h
 Högre hastighet: 1,6 km/h

AKTUELLA TILLVAL 
Motor (Stage IIIB/Tier 4F – endast USA) Deutz TD2.9 L4 – 41 kW (56 hk)
Inmatningsenhetens foder: AR 400-plåt eller 20 mm gummi
Inmatningsenhetens förlängning
Chevronband
Bladskrapa
Huvudtrummans skydd
Undre skydd

Dammskydd
Vattenstrålar för dammdämpning vid huvudtrumman
Transportörens drivenhet – direkt elektrisk
Hellånga lister

TRANSPORTMÅTT  
Transportmått

LÄNGD BREDD HÖJD
Larvbandenhet 11,3 m (37') 2,26 m (7'5") 2,53 m (8;4")

 
Vikt: 11 300 kg (24 912 lbs)

STACKERS
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TC80
TRANSPORTÖR 
Transportörens längd: 23,5 m (77')
Transportörens bredd: 1 050 mm (42")
Transportörens drivning: hydraulisk 800 cm3

Tömningshöjd vid 24°: 10,2 m (33' 6")
Max. tömningshöjd vid 28°: 10,5 m (34' 6")
Kapacitet: Upp till 400 ton/h
Hydrauliskt fällbar huvudsektion
Bandtyp: enkel – 3 lager

KRAFTFÖRSÖRJNINGSENHET  
Dieselhydraulisk
Motor (Tier 3): Deutz D2011 L04I – 36,4 kW (49 hk)
Bränsletankens volym: 200 liter
Hydrauloljekylare: standard

CHASSI 
Larvband: 4 m centrum x 400 mm plattor
Larvbandsmotor med 2 hastigheter
 Lägre hastighet: 0,9 km/h
 Högre hastighet: 1,6 km/h

AKTUELLA TILLVAL 
Motor (Stage IIIB/Tier 4F – endast USA) Deutz TD2.9 L4 – 41 kW 
(56 hk)
Inmatningsenhetens foder: AR 400-plåt eller 20 mm gummi
Inmatningsenhetens förlängning
Chevronband
Bladskrapa
Huvudtrummans skydd

Undre skydd
Dammskydd
Vattenstrålar för dammdämpning vid huvudtrumman
Transportörens drivenhet – direkt elektrisk
Hellånga lister

TRANSPORTMÅTT  
Transportmått

LÄNGD BREDD HÖJD
Larvbandenhet 11,88 m (38'11') 2,26 m (7'5") 2,54 m (8'4")

 
Vikt: 13 100 kg (28 880 lbs)

FINANSIERING

VI GER MERVÄRDE TILL 
DIN VERKSAMHET
Terex Financial Services (TFS) är helt integrerat i Terex verksamhet

Vi arbetar med våra återförsäljare och kunder för att utveckla och 
ge verkligt mervärde i deras verksamhet och hjälper till att anskaffa 
och finansiera deras Terex-utrustning.

TFS erbjuder globala lösningar, och med hjälp av ett team av 
hängivna personer som förstår sig på den våra återförsäljares och 
kunders behov kan vi hitta rätt ekonomisk lösning för ditt företag.

Vi har utvecklat en nyckelfärdig finansieringslösning för att hjälpa 
våra återförsäljarpartner. Detta erbjudande är utformat för att 
maximera återförsäljarnas möjligheter att utveckla sin Terex-
verksamhet.

 Terex självfinansieringskapacitet

 Förbättrad förvaltning av rörelsekapital

 Demonstrationsprogram

 Hyrköpsprogram

 Aktieprogram

Programmen är skräddarsydda efter region genom en panel av 
finansiärer.

TFS erbjuder omfattande finansierings- och leasingmöjligheter för 
slutanvändaren.

Konceptet att skapa mervärde för din verksamhet är mycket viktigt 
för oss, och av den anledningen kan TFS-teamet hjälpa dig att 
utveckla rätt lösning för dig.

Dessa möjligheter kan utvecklas och skräddarsys efter den 
enskilda kundens behov.

Vi erbjuder ett stort antal program som är skräddarsydda 
efter region:

 USA

 Kanada

 EMEA

 JAPIC-området

 
Det tillgängliga utbudet av program och tjänster är:

 Leasinglösningar

 Operationella leasinglösningar

 Leasinglösning med verkligt marknadsvärde

 Lån/hyrköpslösningar

 Finansiering av begagnad utrustning

 Förvaltning av tillgångar

STACKERS
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200 Coalisland Road,  
Dungannon, Co. Tyrone, BT714DR
Tfn: +442887718500 E-post: evoquip@terex.com terex.com/EvoQuip

© Terex Corporation 2018

Materialet i detta dokument är endast avsett som information och kan komma att ändras utan 
föregående meddelande. EvoQuip ansvarar inte för skador som uppstår genom felaktigheter 
eller utelämnade uppgifter i detta dokument eller genom användning av informationen häri.
På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer 
utan föregående meddelande. Produktprestandauppgifterna som anges i den här broschyren 
är endast avsedda som allmän vägledning. Den här informationen utgör inte en uttrycklig 
eller underförstådd garanti utan visar bara provexempel. Dessa resultat varierar beroende 
på tillämpning. Fotografierna används endast i förklarande syfte. Maskinerna på bilderna 
kan vara utrustade med tillvalsutrustning. Kontakta din återförsäljare om du vill veta mer om 
extrautrustning.
Publicerad och tryckt i maj 2018. Alla maskiner är CE-godkända.
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