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Kruszarki GS słu żą do kruszenia materiałów mi ękkich i średnio twardych takich jak żużel, 
wapień, margiel, w ęgiel, gips, ruda siarki, kreda, sól, nawozy.

ZALETY:  
Efektywno ść:

Dzięki zastosowaniu walców 
o odpowiednim kształcie z ębów oraz nie 
dużej ich pr ędkości obrotowej istnieje 
możliwo ść kruszenia  du żych gabarytów 
przy niewielkim rozmiarze kruszarki. 
Zastosowano łamacz dolny w celu poprawy 
jakości produktu oraz ochrony ta śmy 
przeno śnika przed bezpo średnim 
uderzeniem produktu.

Modułowa budowa : 

Dzięki prostej modułowej budowie kruszarki 
istnieje mo żliwo ść instalacji maszyny 
w miejscach trudno dost ępnych, oraz 
zmniejszenie kosztów zwi ązanych z 
transportem oraz monta żem kruszarki.

Zabezpieczenie przez przeci ążeniami,  
regulacja szczeliny:

Dzięki zastosowaniu dwóch systemów 
zabezpiecze ń mechanicznego lub 
hydraulicznego oraz elektrycznego 
kruszarka zabezpieczona jest przed 
przeci ążeniami oraz materiałami, których 
nie da si ę skruszy ć. Istnieje mo żliwo ść 
zastosowania zamiennie dwóch systemów 
regulacji szczeliny: hydrauliczny-
automatyczny sterowany z pulpitu maszyny 
oraz ręczny. 



Demonta ż cześć:

Wieloletnie do świadczenie przy 
konstruowaniu  i remontach maszyn 
pozwoliło nam zaprojektowa ć kruszarki 
w taki sposób aby monta ż i demonta ż 
maszyny był prostszy. 

Dłuższy czas mi ędzy remontami: 

W kruszarkach GS  zastosowano 
najnowocze śniejsze materiały 
konstrukcyjne, które wpływaj ą na 
zwiększon ą żywotno ść części oraz 
pozwalaj ą zmniejszy ć ciężar maszyny. 
Zastosowano przewymiarowane ło żyska, 
które pozwalaj ą na dłu ższą bezawaryjn ą 
pracę kruszarek oraz wymienne ko ńcówki 
zębów kruszarki, co wpływa znacz ąco na 
koszty jej eksploatacji.



DANE TECHNICZE:

KRUSZARKI WALCOWE WOLNOOBROTOWE

Kruszarka Wymiary 
walców [mm]

Szczelina 
[mm]

Maksymalny 
wymiar 

materiału 
wejściowego 

[mm] 

Wydajno ść 
[m3/h]

Moc [kW] Masa kruszarki 
[kg]

GS-455 ø450x500 30-70 280 do 30 2x5,5 2000

GS-458 ø450x800 30-70 280 do 45 2x7,5 2500

GS-556 ø550x600 30-70 380 do 50 2x7,5 2650

GS-5510 ø550x1000 30-70 380 do 70 2x11 3500
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