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EDDRTI  HRUDEK KVB  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Velmi robustní drti e hrudek konstruk ní ady KVB se nejlépe hodí k hrubému rozdrcení aglomerát  a 
hrudek, které jsou tvrdé a lámavé. Pokud by byl produkt po pr chodu p eddrti em ješt  p íliš hrubý, 
doporu ujeme použít náš drti  hrudek MKB, aby byl hrubý materiál rozdrcen na požadovanou 
kone nou velikost zrna. Díky modulárnímu konstruk nímu zp sobu mohou být oba drti e hrudek 
zapojeny za sebou a uspo ádány tak, že se ušet í místo.       
 
  

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 

 
OBLASTI POUŽITÍ 
 
Zásadn  lze všechny lámavé, tvrdé nebo zmrazené produkty s délkou hrany až do 150 mm (v tší 
hrudky na vyžádání) rozdrtit až na velikost zrna 10–15 mm.  
 
 
ZP SOB FUNKCE 
 
Na h ebenové lišt  je hrubý produkt rozdrcen rotujícími kladivy drti e a potom je vyvezen dol  skrz 
pozm nitelné h ebenové otvory.        
 
 
STANDARDNÍ PROVEDENÍ 
 

  Standardní velikosti: 200 x 200 mm až 1000 x 1000 mm 
  Velmi stabilní konstrukce,  tém  bez mrtvého prostoru 
  Velké postranní otvory na išt ní a revize 
  Ut sn ní h ídele radiálními h ídelovými t snícími kroužky nebo ucpávkami 
  enášení sil p es spojku nebo et zový p evod 
  zné soupravy drti  pro kone né velikosti zrna od 10 do 15 mm  

 
 
VOLITELNÉ PROVEDENÍ 
 

  Provedení Ex podle sm rnic ATEX  
  Provedení odolné proti tlakovým ráz m 
  Jednoh ídelové nebo dvouh ídelové provedení 
  enášení sil pomocí p et žovací spojky 
  Ochrana proti opot ebení: povrstvení povrchu, obložení, vym nitelná souprava drti  
  Provedení pro extrémní oblasti teplot od -40° C do +600° C 
  Materiál: ušlechtilá ocel 1.4301, 1.4571, Hardox 400, stavební ocel RSt-37, další na vyžádání 
  Podvozek, ízení, vstupní a výstupní trychtý , p echodové kusy (kulaté na hranaté) 

 
 
VAŠE VÝHODY 
 

  Není t eba žádné dodate né odsítování hrubého materiálu 
  Nejvyšší požadavky na servis a istotu 
  Vysoká hospodárnost a velmi dobrý pom r ceny a výkonu 

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

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

