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KRUSZARKA DO WST PNEGO KRUSZENIA BRY  KVB  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bardzo solidne kruszarki serii produkcyjnej KVB do wst pnego kruszenia bry  nadaj  si  bardzo dobrze 
do zgrubnego rozdrabniania aglomeratów i bry  o twardych i kruchych w asno ciach. Je eli produkt po 
wst pnym kruszeniu jest jeszcze za gruby, zaleca si  zastosowanie naszej kruszarki do bry  MKB, aby 
gruby materia  sypki rozdrobni  do danej wielko ci ko cowej ziaren. Dzi ki modu owemu rodzajowi 
konstrukcji obydwie kruszarki bry  mo na zamontowa  je jedna za drug  i zamontowa  na ma ej 
powierzchni.       
 
  

http://www.paul-groth.com/
mailto:e-mail@paul-groth.com


 

 
 

PAUL GROTH Mühlenbau GmbH & Co. KG · Langelohe 2 · D – 25337 Elmshorn  
Telefon: +49 4121 7957-0 · Telefax: +49 4121 7957-79 · www.paul-groth.com · e-mail@paul-groth.com 

 
DZIEDZINY ZASTOSOWANIA 
 
Zasadniczo kruszone mog  by  wszystkie kruche, twarde lub zamro one produkty o d ugo ci kraw dzi 
do 150 mm (wi ksze bry y na zapytanie) do wielko ci ziarna 10–15 mm.  

 
SPOSÓB DZIA ANIA 
 
Gruby produkt zostaje rozdrobniony na listwie grzebieniowej przez obracaj ce si  m otki krusz ce, a 
nast pnie zostaje przesiany w dó  przez mo liwe do modyfikowania otwory grzebieniowe.        

 
WERSJA STANDARDOWA 
 

  Wielko ci standardowe: od 200 x 200 mm do 1000 x 1000 mm 
  Bardzo stabilna i w du ej mierze pozbawiona martwego obszaru konstrukcja 
  Du e boczne otwory do czyszczenia i inspekcji 
  Uszczelnienie wa u przez promieniowe pier cienie uszczelniaj ce wa u lub d awnice 
  Przeniesienie si y za po rednictwem sprz a lub nap d cuchowy 
  Ró ne komplety kruszarek do wielko ci ko cowych ziarna od 10 do 15 mm  

 
OPCJE 
 

  Wersja przeciwwybuchowa zgodna z dyrektywami ATEX  
  Wersja odporna na nag y wzrost ci nienia 
  Wersja jedno- i dwuwa owa 
  Przekazywanie si y za po rednictwem sprz a przeci eniowego 
  Ochrona przed zu yciem: pow oka powierzchni, wy enie, wymienny komplet kruszarki 
  Wersja do ekstremalnych zakresów temperatur od -40° C do +600° C 
  Materia : stal szlachetna 1.4301, 1.4571, Hardox 400, stal konstrukcyjna RSt-37, inne na 

zapytanie 
  Podwozie, urz dzenie steruj ce, lej wlotowy i wylotowy, kszta tki przej ciowe (z okr ej na 

kanciast ) 

 
PA STWA KORZY CI 
 

  Nie jest wymagane dodatkowe odsiewanie grubego ziarna 
  Spe nia najwy sze wymagania odno nie serwisu i atwo ci w czyszczeniu 
  Wysoka op acalno  i bardzo dobry stosunek ceny do wydajno ci 

 
 
Änderungen im Sinne verfahrenstechnischen und fertigungstechnischen Fortschritts vorbehalten.                                                                     Ausgabe 10_pol 
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