
Uusi mobiili 

M&J PreShred 4000M teloilla

Telaversio  
– ykkösvalintasi  
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Uusi M&J PreShredder-telaversio  
– todella helppo liikuttaa käyttöpaikassa 
ja helpompi käyttää

Metson uuden PreShred 4000M -murskaimen avulla kaikenlaisen jätteen käsittely 
lähes missä tahansa on helpompaa kuin koskaan aiemmin. Uusi telaversio on entistä 
suorituskykyisempi ja tehokkaampi. Uusi telamallimme perustuu laajaan 
kokemukseemme liikutettavien yksiköiden suunnittelusta ja on helposti liikutettavissa 
käyttöpaikassa. 

Uusia, entistä parempia telayksiköitä voidaan siirtää käy-
tön aikana, ja niiden täyttäminen ja kuljettaminen on 
aiempaa helpompaa. Telayksikkö on juuri niin kestävä ja 
voimakas kuin M&J PreShredder -laitteelta voi olettaakin. 
Tämän lisäksi sen käyttö ja huoltaminen on helppoa ja 
tehokasta; nämä ovat kaikki ominaisuuksia, jotka auttavat 
pienentämään käyttökustannuksia.

Metso Waste Recycling -murskaustekniikassa hyödynne-
tään erittäin tehokasta terää ja avointa leikkauspöytää, 
minkä ansiosta sekalaisten ja haastavien materiaalien 
käsittely on erittäin tehokasta. Näiden keskeisten ominai-
suuksien ansiosta M&J PreShred -yksiköt kestävät erittäin 
hyvin sellaistakin materiaalia ja jätettä, jonka on aiemmin 
ajateltu olevan silppuamiskelvotonta, kuten terästä, vah-
vistettua betonia ja kiviä.
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M&J PreShred 4000M on suurikokoinen 
jätemurskain, joka pystyy silppuamaan 
tehokkaasti ja luotettavasti lähes millaista 
materiaalia tahansa. Jätemurskain on suun-
niteltu juuri sellaisten laitosten tarpeisiin, 
joissa saapuvan jätemateriaalin määrä ja 
koostumus vaihtelevat suuresti ja joissa 
materiaali saattaa sisältää tuntemattomia 
määriä terästä, kiviä ja betonia. Materiaali 
voi olla vaikeasti käsiteltävää ainesta, kuten 
kotitalousjätettä, kookasta jätettä, rakennus- 
ja purkujätettä, kemiallista jätettä, teollisuus-
jätettä, kantoja, mattoja, patjoja, ratapölkky-
jä ja jääkaappeja sekä tiivistettyä paaleissa ja 
rullissa olevaa jätettä.  

Suuri tuotantokapasiteetti
Koneen tuotantokapasiteetti on jopa 100 
tonnia tunnissa silputtavan materiaalin, leik-
kuupöydän terien määrän sekä syöttöko-
koonpanon mukaan vaihdellen. Kahden 
epäsynkronisesti ja kahteen suuntaan pyöli-
vien terien vaikutuksesta syötetty materiaali 
pysyy jatkuvasti liikkeessä, mikä estää mate-
riaalin kasaantumista ja lisää murskauskapa-
siteettia.

Edistynyt 
tekniikka
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Voidaan 
siirtää käytön 
aikana, mikä 
säästää sekä 
aikaa että 
energiaa

Matala kuor-
mauskorkeus 
helpottaa kuor-
mausta myös 
pientä kuormaa-
jaa käytettäessä.

Leikkauspöytään on kiinnitetty tikkaat, 
jotta siihen pääsee helposti käsiksi.

Kuljettimen teloihin 
pääsee hyvin käsiksi, 
mikä helpottaa 
puhdistamis- ja 
huoltotöitä ja pidentää 
koneen käyttöikää.

Kuljetushihnan 
nopeus säädetään 
tarkalleen käsi-
teltävän jätteen 
mukaisesti.

Kauko-
ohjaimen 
avulla 
käyttö on 
helppoa ja 
kätevää

Telat on valmistettu 
Lokotrack-tuotteiden 
valmistuksesta vuosien 
aikana saatuun koke-
mukseen perustuen.
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Suurempi 
syöttökaukalo 
helpottaa käyttöä ja 
lisää tehokkuutta.

Uusi Cat C15 
Tier 4 Final, 540 
HP -moottori 
vastaa sekä 
Yhdysvaltain että 
Euroopan uusia 
päästökriteerei-
tä. Saatavana on 
myös Tier 3 -malli 
muita maantie-
teellisiä alueita 
varten.

Terämalli 
on erittäin 
tehokas, ja 
leikkuupöytä 
on avoin.

Tilavaan moottorisuojaan pääsee helposti 
sisään huoltotoimenpiteitä varten.

Käyttäjäystävällinen kosketusvärinäyttö tekee käytöstä ja 
vianmäärityksestä helppoa ja nopeaa.

Yksikköä voi 
käyttää jopa 45 
ºC:n lämpötilassa, 
mikä laajentaa 
sen käyttöaluetta.

Jokaista jäähdytys-
yksikköä voidaan 
käyttää erikseen, mikä 
parantaa energiate-
hokkuutta entisestään.
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M&J PreShred 4000M teloilla 

M&J PreShredder 4000M -murskaimet käyttävät epäsynkronista kah-
densuuntaista murskaustekniikkaa, joka vähentää kulumista ja pitää 
jätteet jatkuvasti liikkeessä yhtenäisenä virtana. M&J:n hydrostaatti-
nen kaksoiskäyttökoneisto on äärimmäisen luotettava raskailla kuor-
milla ja kovassa rasituksessa. Kaikki sen terät ja paljaat leikkuupöydän 
osat on valmistettu kulumisenkestävästä Hardox 500 -teräksestä, joka 
vähentää kulumista ja seisokkiaikoja. Kaikissa koneissa on vakiovarus-
teena keskusvoitelujärjestelmä, ja älykkäät murskausrutiinit mukautu-
vat automaattisesti käsitellyn materiaalin ominaisuuksien mukaan.

M&J PreShredder -murskaimet toimivat tehokkaasti vaativissa olosuh-
teissa eri puolilla maailmaa, ja niitä käytetään yleisesti jätteensiirto-
asemilla, kaatopaikoilla, kompostointilaitoksissa, puunkierrätyslaitok-
sissa, jätteenkierrätyslaitoksissa ja jätehuoltokeskuksissa.
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TEKNISET TIEDOT

Kokonaisvakiomitat syöttökaukalon kanssa (p x l x k)  mm 9395 x 2950 x 3505

Paino (kokonaispaino, vakiokuljetin mukaan lukien)  tonnia 35

Vakioväri  RAL 7011, 9002 

Kuormauskorkeus (ilman syöttökaukaloa)  mm 3505

Leikkuualue  mm 2420 x 2000

TEHONL ÄHDE  

Dieselmoottori  kW 403 CAT C15

Sähköinen ohjausyksikkö   Danfoss Plus+ 1

Voimansiirto Hydrostaattinen kaksoisvaihteisto

RUNKO

Vakiomallinen hihnakuljetin (p x l)  mm 12500 x 1200 

Tyhjennyskorkeus  mm 3457

LEIKKUUPÖY TÄ  

Akselien määrä  2

Pyörimisnopeus*  kierr./min  16-40 / 26-55 

Terien lukumäärä 6 / 8 / 9 / 10 / 12 

Vastaterien lukumäärä  12 / 16 / 18 / 20 / 24 

Leikkuualue (p x l)  mm 2420 x 2000 

Paino  tonnia  12.5 – 14.9 

PAL AKOKO**  

6 terää  mm < 450 

8 terää mm < 300

9 terää mm < 250  

10 terää mm < 200 

12 terää mm < 100

K APASITEET TI TUNTIA KOHTI***  

Kotitalousjäte  tonnia enintään 100 

Purettu puutavara  tonnia enintään 70 

Teollisuusjäte  tonnia enintään 35 

Kookas jäte  tonnia enintään 50 

*Vakiomalli  

**90 % vähemmän  

***Määräytyy kuorman ja syöttömateriaalin raekoon ja tiheyden mukaan   

JOULUKUUSI

SAMUR AI

VAKIOMALLINEN

LEIKKUUPÖY TÄ 4000 – 6 TER Ä Ä

LEIKKUUPÖY TÄ 4000 – 12 TER Ä Ä



Tietoja Metso Waste  
Recyclingistä 

Metso Waste Recycling on erikoistunut 
sellaisten murskauslaitteistojen suunnitte-
luun ja valmistukseen, jotka silppuavat kai-
kenlaista materiaalia pienempään kokoon 
tehokkaasti ja luotettavasti. Metso Waste 
Recycling on kokonsa – yli 700 toimipaikkaa 
eri puolilla maailmaa – ja jatkuvan tuoteke-
hityspanostuksensa ansiosta noussut yhdek-
si maailman suurimmista kierrätysteollisuu-
teen tarkoitettujen murskien toimittajista. 
Metso Waste Recyclingin vahva markkina-
asema on myös asiakkaisiin keskittymisen 
ansiota. Pyrimme toimittamaan teille ja yri-
tyksellenne parhaan mahdollisen murskain-
ratkaisun. Pyrimme aina ymmärtämään 
mahdollisimman hyvin nykyisen tilanteenne 
ja tulevat tarpeenne. 

Asiakkaitamme ovat mm. yritykset, jotka 
työskentelevät jätteenpolton, vaarallisten 
jätteiden, jätteiden energiaksi muuntamisen, 
kierrättämisen, kaatopaikkojen, sementin-
tuotannon ja kompostoinnin parissa. 
Kaikissa Metson murskaimissa on tiettyjä 
yhteisiä ominaisuuksia, mm. poikkeuksellisen 
kestävä rakenne. Käytämme kansainvälisesti 
tunnustettujen toimittajien toimittamia osia, 
jotta tuotteemme ovat mahdollisimman 
tehokkaita ja kestäviä.

www.metso.com/recycling PI
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Entä nyt?  
Jos olet kiinnostunut PreShredder-murskaintuotesarjastamme, 
voit lukea lisätietoja siitä sivustossa www.metso.com/recycling 
tai www.several.fi

Tarkempia tietoja saat paikalliselta Metso Recyclingin edustajalta 
tai suoraan jälleenmyyjältäsi. 

Metso Denmark A/S  
Vejlevej 5  
DK-8700 Horsens  
Tanska   
Puh: +45 7626 6400 
Faksi: +45 7626 6401  
recycling.info.dk@metso.com

Several Oy, Takkatie 10, 00370 Helsinki
www.several.fi
info@several.fi
+358 (0)9 3489 110


