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A 663 da Finlay combina as funções de peneiramento, 

separação e estocagem em uma única unidade móvel 

integrada. O seu reforçado projeto permite que a 663 

da Finlay com o deck superior de 3,05m x 1,25m (10’ 

x 4’) e deck inferior de 2,35m x 1,25m (8’ x 4’) para 

separar materiais como areia e cascalho, camadas 

superiores de solos ou agregados. As características 

padrão incluem um correia alimentadora de velocidade 

variável, grade de rejeição com inclinação remota, 

ajuste do ângulo da peneira hidráulica, tensionamento 

hidraulico da tela da peneira  do deck inferior e três 

transportadores de estocagem a bordo. A 663 da 

Finlay está disponível sobre esteiras ou sobre rodas.

A caixa da peneira com deck duplo possui acesso por passarela 

em toda a volta, permitindo uma fácil manutenção operacional.

A mobilidade sobre esteiras e os transportadores de materiais 

dobráveis hidráulicamente, permitem uma fácil movimentação e 

uma configuração rápida.

A utilização máxima dos dois decks fornece capacidade 

ultraeficiente de separação mesmo com tamanhos pequenos de 

agregados.

O ângulo da caixa da peneira pode ser ajustado hidraulicamente 

em um ângulo entre 18 e 39 graus.

Características:

CARACTERÍSTICAS PADRÃO
Motor Deutz refrigerado à água (53kW/71hp)

Correia alimentadora  com velocidade variável e 800mm (32’’) de 

largura

Silo alimentador de 5,8m³ (7,6 yd3)

Grade de rejeição inclinada hidráulicamente com controle remoto, 

barras de garra de 3,2m x 100mm (10’ 6” x 4”) de espaçamento

Peneira do deck superior: 3,05m x 1,25m (10’ x 4’)

Peneira do deck inferior: 2,35m x 1,25m mm (8’’ x 4’’)

Tensionamento hidráulico (tela da peneira do deck inferior)

Passarelas de acesso a ambos os lados e ao redor do topo da 

peneira

Caixa da peneira com calha de rejeição (1 un)

Correia principal com 800 mm (32’) de largura

Correia de finos com 1000mm (40’) de largura

Correia com taliscas em forma de “V” em ambos os lados e largura 

de 650mm (26”) 

Rodapé no transportador principal

Unidade do chassi para demanda pesada com esteiras de 400 mm 

de largura;

Operação de controle das esteiras via conjunto portátil com cabo 

de conexão de 5m e conector quadrado para demanda pesada

Proteções de segurança de acordo com as diretrizes do maquinário

Baixo nível de lubrificação

Paradas de emergência (4 un)

663

Deutz D914 L04i 

53kW (71hp) @ 2300 RPM

  

Unidade de força

Capacidade: 5,8m3 (7,6yds3)

Correia: 1050mm (42”)

Correia de Alimentação

Grade vibratória de deck duplo opcional

Grade inclinada



Correia: 800mm (32”)

Transportador principal
Altura da descarga: 4,1m (13’6”)

Correia: 650mm (26”)

Transportador de material sobre tamanho

Altura da descarga: 3,7m (12’ 4”) 

Correia: 100mm (40”)

Transportador de finos

Deck superior: 3m x 1,25m (10’ x 4’)

Deck inferior: 2,3m x 1,25m (8’ x 4’)

Dois rolamentos

De curso variável

Molas anti-vibracao de angulo variavel

Caixa de peneira ajustável hidraulicamente entre 18 - 39 graus

Caixa do peneira

Correia: 650mm (26”)

Altura da descarga: 4,1m (13’6”)

Transportador de produto intermediário

Largura da sapata: 400mm (16”)

Distância entre centros das rodas dentadas de 2,9m (9’ 7”)

Esteiras

* Com grade inclinável

Peso da máquina: 18.000Kgs  (39.680lbs)*
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Dimensões de transporte
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Características:

Renomada por sua qualidade, desempenho e 

produtividade, a 683 da Finlay combina peneiramento, 

separação e estocagem em uma unidade autônoma.

O seu reforçado projeto permite que a 683 da Finlay 

com a peneira com deck superior de 3,66m x 1,52m 

(12’ x 5’) e deck inferior de 3,00m x 1,52m (10’ x 5’) 

processe materiais como areia e cascalho, calcário, 

pedras trituradas, carvão, camadas superiores 

de solos ou resíduos de demolições. A grade de 

rejeição com inclinação remota, o tensionamento 

hidráulico da tela da peneira do deck inferior e três 

transportadores hidráulicos dobráveis a bordo são 

padrão nesta máquina. A 683 da Finlay está disponível 

sobre esteiras ou rodas.

O equipamento de lavagem pode ser adaptado à caixa 

da peneira se necessário.

CARACTERÍSTICAS PADRÃO
Tier 3 / Stage 3A: Caterpillar C4.4 ATAAC -  83kW (111.3hp) 2200 

RPM

Tier 4i / Stage 3B: Caterpillar C4.4 - 82kW (110hp) @ 2200 RPM

Correia alimentadora de velocidade variável de 1050mm (42’’) de 

largura

Largura do silo alimentador de 4,25m (14’) e capacidade de 8,0m³ 

(10,5 yd³)

Grade de rejeição inclinada hidráulicamente com controle remoto, 

barras de garra de 4,25m x 100mm (14’-0” x 4”)

Peneira com deck superior de 3,66m x 1,52m (12’ x 5’) e deck 

inferior de 3,00m x 1,52m (10’ x 5’)

Tensionamento hidráulico (tela da peneira do deck inferior)

Passarela ao redor da peneira com corrimão, degraus e escadas de 

acesso

Caixa da peneira com calha de rejeição (1un)

Correia principal com 1000 mm (40”) de largura

Correia de finos com 1200mm (48’) de largura

Correia com taliscas em forma de “V” em ambos os lados e largura 

de 650mm (26”) 

Rodapé no transportador principal

Unidade do chassi para demanda pesada com esteiras de 400 mm 

de largura;

Operação de controle das esteiras via conjunto portátil com cabo de 

conexão de 5m e conector quadrado para demanda pesada

Proteções de segurança de acordo com as diretrizes do maquinário

Baixo nível de lubrificação & paradas de emergência (4)

A caixa da peneira com deck duplo possui acesso por passarela em 

toda a volta, permitindo uma fácil manutenção operacional.

A mobilidade sobre esteiras e os transportadores dobráveis 

hidráulicos de produtos permitem uma fácil movimentação e uma 

configuração rápida.

A utilização máxima dos dois decks fornece capacidade ultraeficiente 

de separação mesmo com tamanhos pequenos de agregados.                     

O ângulo da caixa da peneira pode ser ajustado hidraulicamente em 

um ângulo entre 18 e 39 graus.
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Grade inclinada

Alimentador da correia
     Capacidade: 8m³ (10.5 yd³)

     Correia: 1050mm (42”)

Transportador de produto intermediário
     Altura da descarga: 4,7m (14’ 0”) 

     Correia: 650mm (26”)



Caixa da peneira
   Deck superior: 3,6m x 1,5m (12’ x 5’)

   Deck inferior: 3m x 1,5m (10’ x 5’)

Dois rolamentos

De curso variável

Molas anti-vibracao de angulo variavel

Caixa de peneira ajustável hidraulicamente entre 18 - 39 graus

Unidade de força
Tier 3 / Stage 3A: Caterpillar C4.4 ATAAC 83kW (111.3hp)                  

    Tier 4i / Stage 3B: Caterpillar C4.4 82kW (110hp)

Esteiras
Largura da sapata de 400mm (16”)

distância entre centros das rodas dentadas de 2,9m (9’ 7”)

Transportador principal
 Correia: 1000mm (40”)

Transportador de finos
   Correia: 1200mm (48”)

   Altura da descarga: 3,8m (12’ 8”)

Transportador de material sobre 

tamanho
   Altura da descarga: Descarga de 4,7m (14’0”)
   Correia: 650mm (26”)

Peso da máquina: 25.000Kgs* (54.800lbs)
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Dimensões de transporte
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FINLAY 684 (2-DECK)
O NOVO Terex Finlay 684 é uma máquina compacta 

facilmente transportável que oferece aos operadores 

tempos rápidos de montagem e desmontagem. A 

NOVA caixa coletora possui dois grandes bastidores 

de peneira inclinados de 4,3 m x 1,7 m (14’ x 5’ 7”) 

proporcionando uma grande área de peneiramento 

eficiente e de alta capacidade. A caixa coletora 

proporciona um rápido tensionamento de cunha no 

bastidor superior, orifícios de acesso e sistema de 

tensionamento hidráulico no bastidor inferior para 

reduzir o tempo necessário para trocas de malha. 

Todos os três transportadores de descarga são 

ajustáveis e hidraulicamente dobráveis para transporte.

NOVA peneira de bastidor duplo com 4,3m x 1,7m (14’ x 5’ 7”) e 

acesso total à passagem.

Utilização máxima de dois bastidores de 4,3 m x 1,7 m (14’ x 5’ 7”) 

proporciona uma peneiragem ultra eficiente, mesmo para agregados 

pequenos.

Uma combinação de tensionamento rápido da cunha no bastidor 

superior, orifícios de acesso conveniente e tensionamento hidráulico 

no bastidor inferior garante que os menores tempos de instalação e 

troca da malha possíveis. 

Características:

CARACTERÍSTICAS PADRÃO
Nível 3 / Estágio 3A - Caterpillar C4.4 ATAAC - motor a diesel com 4 

cilindros desenvolvendo 83kW (111 hp) a 2200 RPM

Nível 41 / Estágio 3B - Caterpillar C4.4 - motor a diesel com 4 cilin-

dros desenvolvendo a 82kW (110 hp) a 2200 RPM

Capacidade da tremonha: 8,0m³ (10,5yd³) - tremonha de 4,25m (14 pés)

Alimentador de correia com velocidade variável de 1050 mm (42”) 

Grelha de rejeição com inclinação hidráulica por controle remoto e 

espaçamento 4,25m x 100mm entre barras com garras (14’ x 4”)

Caixa coletora de bastidor inferior e superior de 4,3m x 1,7m (14’ x 5’)

Nenhuma malha ou speedharps é fornecida para os bastidores 

(mas todas as partes de encaixe da malha são fornecidas como 

padrão)

Caixa coletora de alto desempenho com dois bastidores - dois 

mancais

Tensionamento hidráulico (malha de peneira do bastidor inferior)

Passagens de acesso galvanizadas nos dois lados e em torno do 

topo da peneira

Calhas de rejeição da caixa coletora (1nr)

Correia principal de 1000 mm (39”)

Contorno em transportador principal

Placas antirretrocesso (3nr)

Correia em V de 650mm (26”) nos transportadores laterais

Correia simples de 1200mm (48”) nos transportadores de materiais 

finos

Chassi para serviço pesado com placas de 400 mm

Operação de controle de esteiras através do conjunto manual com 

cabo de conexão de 5 metros e conector quadrado para serviço 

pesado

Lubrificação central de baixo nível e paradas de emergência (6)

Proteções de segurança em conformidade com diretiva de 

maquinário

Unidade de força
Nível 3 / Estágio 3A: Caterpillar C4.4 ATAAC 83kW (111hp)      

Nível 4i / Estágio 3B: Caterpillar C4.4 82kW (110hp)

Tremonha / Alimentador
Capacidade da tremonha: 8 m³ (10,5yd³)

Correia simples: 1.050mm (42 pol.)

Unidade: caixa de marcha/hidráulica

Grade inclinável 14’                             

Grade de vibração de bastidores duplos de 12’

Opção de calha de entrada de alimentação do 

      britador

Altura máxima padrão de descarga: 4.845mm (15’11”)

Correia em V: 650mm (26”)

Transportador grande
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Comprimento: 4.300mm (14’)

Largura: 1.700mm (5’ 7”)

Ângulo: 18° a 37°

Caixa coletora de alto 

      desempenho com dois bastidores

      - dois mancais

Acesso total à passagem

Transportador de materiais finos
Altura padrão de descarga: 4.360mm (14’4”)

Correia simples: 1200 mm (48 pol.)

Ângulo de operação variável

Transportador de médio porte
Altura máxima padrão de descarga: 4.755mm (15’ 7”)

Correia em V: 650mm (26 pol.)

Centros de rodas dentadas: 3.280mm (10’9”)

Sapata: monitoração de velocidade única 400mm (16”)

Transportador principal
Correia simples: 1.000mm (40 pol.)                
Descarga para peneira no modo de operação 

      pode ser ajustada hidraulicamente

Pode ser colocada na posição de manutenção 

      para melhorar o acesso à malha do bastidor superior

Esteiras

Caixa coletora

Peso da máquina:  28.000Kgs (61.750lbs)

Dimensões de transporte

Dimensões de operação
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FINLAY 684 (3-DECK)

CARACTERÍSTICAS PADRÃO
Nível 3 / Estágio 3A - Caterpillar C4.4 ATAAC — motor a diesel de 4 cilindros 

desenvolvendo a 83 kW (111 hp) 2.200 RPM

Nível 4 / Estágio 3B - Caterpillar C4.4 — motor a diesel de 4 cilindros 

desenvolvendo a 82 kW (110 hp) a 2.200 RPM

Capacidade da tremonha: tremonha com largura de 8,0 m³ (10,5 jardas³) – 

4,25 m (14 pés)  

Alimentador com correia de velocidade variável com 1050 mm (42 pol.) de 

largura

Grade inclinável de rejeição hidráulica com controle remoto com barras de 

sapata em um espaçamento de 4,25 m x 100 mm (14 pés x 4 pol.)

Caixa coletora de bastidor superior, médio e inferior de 4,3 m x 1,7 m (14 

pés x 5 pés 7 pol.)

Tensionamento rápido de cunha - bastidor superior e médio

Tensionamento hidráulico (malha da peneira do bastidor inferior)

Passarelas de acesso galvanizado nos dois lados e em torno da parte 

superior da peneira

Calha de rejeição com caixa coletora (2nr)

Correia principal de 1000 mm (39 pol.)

Vedação no transportador principale 

Placas antirretrocesso (3nr)

Correia em V com 650 mm (26 pol.) de largura nos dois transportadores 

laterais

Correia em V com 500 mm (20 pol.) de largura em transportador de produto 

extra-grande

Correia plana com 500 mm (20 pol.) de largura no transportador de 

transferência

Correia plana com 1,200 mm (48 pol.) de largura no transportador de 

materiais finos

Unidade de carroceria para serviço pesado com esteiras de 400 mm de 

largura

Operação de controle de esteiras através de conjunto portátil com cabo de 

conexão de 5 m com conector quadrado para serviço pesado

Paradas de emergência e lubrificação central de nível baixo (4)

Proteções de segurança em conformidade com a Diretiva de Maquinário

A Finlay 684 é uma máquina compacta facilmente transportável que oferece aos 

operadores instalação e desmontagem rápidas. A nova caixa coletora da Finlay 

684 oferece três bastidores inclinados com tamanho total de 4,3 m x 1,7 m (14 

pés x 5 pés  7 pol.), oferecendo uma grande área de peneiragem de 236 pés2 

para proporcionar uma peneiragem eficiente e alta capacidade. A caixa coletora 

apresenta tensionamento rápido de cunha, acesso aos orifícios e ao sistema de 

tensionamento hidráulico do bastidor inferior para reduzir o tempo necessário 

à troca de malha. Todos os quatro transportadores de descarga são ajustáveis e 

com dobra acionada hidraulicamente para transporte. O quarto transportador de 

produto “extra-grande” pode funcionar em ângulos variados para descarregar 

material de forma precisa para recirculação e empilhamento.

Configuração de bastidores triplos com 3 bastidores de tamanho total 4,3 m x 

1,7 m (14 pés x 5 pés  7 pol.) com passarelas de acesso total

O quarto transportador (extra-grande) pode funcionar em ângulos variados 

e pode descarregar de 15º a 24º para recirculação para o britador ou para 

empilhamento.

A utilização máxima de três bastidores de tamanho total 4,3 m x 1,7 m (14 pés 

x 5 pés  7 pol.) fornece capacidades de peneiragem ultraeficientes, mesmo em 

tamanhos pequenos agregados. 

Uma combinação de tensionamento rápido de cunha, acesso conveniente aos 

orifícios e tensionamento hidráulico no bastidor inferior garante que o tempo 

para configuração e troca da malha seja mantido no mínimo absoluto.

Características:

Transportador de material fino

Descarga máx: 4360 mm (14 pés 4 pol.)

Largura da correia:  1200 mm (47 pol.)

Ângulo operacional variável: 25° Dobra hidráulica

Transportador de classe média

Descarga máx: 4755 mm (15 pés 7 pol.)

Largura da correia:  650 mm (26 pol.)

Transportador extra-grande

Largura da correia:   500 mm (20 pol.)

Descarga máx:  5200 mm (17 pés )

   Intervalo de descarga de 15º a 24º para altura da pilha

   Dobra e ajuste hidráulicos

Transportador principal
Largura da correia: 1000 mm (40 pol.)               
A descarga para a peneira em modo de 

      funcionamento pode ser ajustada hidraulicamente 

Pode ser elevado 330 mm (13 pol.) em modo de 

      transporte para auxiliar na troca da malha



Peso da máquina: 33.000Kgs* (72.750lbs)
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Caixa coletora
Comprimento: 4300 mm (14 pés)

Largura da correia: 1700 mm (5 pés 7 pol.)

Ângulo: 18° a 37°

Caixa coletora de 3 bastidores, 2 rolamentos de alto desempenho 

Área total de peneiragem: 21,9 m² (236 pés²)

Passarela de acesso de vários lados

Esteiras
Controles da roda dentada: 3280 mm (10 pés 9 pol.)

Pedal: 400 mm (16 pol.) Monitoramento de velocidade única

Unidade de energia

Nível 3 / Estágio 3A: Cat 4.4 83kW (111hp) 

Nível  4i / Estágio 3B: Cat 4,4 82kW (110hp)

Tremonha / Alimentador

Capacidade da tremonha: 8,0m³ (10,5 jardas³)

Largura da correia:  1050 mm (42 pol.)

Acionamento: Hidráulico/Caixa de engrenagens

Grade inclinável de 14’                               

Grade de vibração de 12’ (simples e dupla)

Opção de calha de alimentação do britador

Transportador extra-grande

Descarga máx: 4755 mm (15 pés 7 pol.) 

Largura da correia: 650 mm (26 pol.)

Dimensões de transporte

Dimensões de operação



FINLAY 693+
A nova 693+ com deck duplo da Finlay 693+ foi projetada e 

desenvolvido para atender às demandas de hoje do produtor 

de alta produção. A nova configuração da peneira com deck 

duplo fornece duas telas de tamanho completo de 20’ x 5’ 

(6,1m x 1,525m). Um silo alimentador com correia de alta 

capacidade está disponível com grade com inclinação remota 

ou grade vibratória de deck duplo. Características especiais 

incluem grade de rejeição com inclinação e hidraulicamente 

dobravel, completa com barras, três transportadores dobráveis 

hidráulicos a bordo, lubrificação de baixo nível com pontos de 

acesso. O equipamento de lavagem pode ser adaptado à caixa 

da peneira se necessário.

A caixa da peneira com deck duplo de 20’ x 5’ (6,1m x 1,525m) com 

total acesso por passarela é a maior e mais acessível na sua classe.

Uma combinação de tensionamento rápido das cunhas no deck 

superior e tensionamento hidráulico no deck inferior garantem um 

tempo mínimo de montagem e troca da tela.

A utilização máxima dos decks de 20’ x 5’ (6,1m x 1,525m) fornece 

capacidade ultraeficiente de separação mesmo com tamanhos 

pequenos de agregados. 

O ângulo da caixa da peneira pode ser ajustado hidraulicamente em 

um ângulo entre 18 e 30 graus.

CARACTERÍSTICAS PADRÃO
Tier 3 / Stage 3A: Caterpillar C4.4 ATAAC 83kW (111.3hp) @ 2200 RPM

Tier 4i / Stage 3B: Caterpillar C4.4 82kW (110hp) @ 2200 RPM

Alimentador da correia de velocidade variável de 1200mm (48”) de 

largura

Depósito alimentador de 4,25m (14ft) de largura - capacidade de 8m³ 

(10,5 yd³)

Grade de rejeição inclinada hidráulicamente com controle remoto, bar-

ras de garra de 4,25m x 100mm (14’x 4”) de espaçamento.

Peneira com deck superior e inferior de 6,1m x 1,52m (20’ x 5’)

Tensionamento hidráulico (tela da peneira do deck inferior)

Passarela ao redor da peneira com corrimão, degraus e escadas de 

acesso

Tensionamento rápido das cunhas – deck superior

Correia plana com 1200mm (48”) de largura no transportador principal

Correia de finos com 1200mm (48’) de largura

Correia com taliscas em forma de “V” em ambos os lados com 800mm 

(32”) de largura

Rodapé no transportador principal

Unidade do chassi para demanda pesada com esteiras de 500 mm de 

largura

Operação de controle das esteiras via conjunto portátil com cabo de 

conexão de 5m e conector quadrado para demanda pesada

Proteções de segurança de acordo com as diretrizes do maquinário

Baixo nível de lubrificação & paradas de emergência (4 un)

Materiais e especificações sujeitos a modificações sem aviso

Características:

Tier 3 / Stage 3A: Caterpillar C4.4 ATAAC  83kW (111.3hp)

Tier 4i / Stage 3B: Caterpillar C4.4 82kW (110hp)

Unidade de força

Altura da descarga: 4,7m (15’ 6”)

Correia: 800mm (32”)

Transportador de produto intermediário

Capacidade: 8m3 (10,5yd3)

Correia: 1200mm (48”)

Alimentador da correia

Opção de grade vibratória de deck duplo

Grade inclinada



Peso da máquina: 33.500Kgs* (73.850lbs)
* Com grade inclinável

Correia: 1200mm (47”)

Transportador principal

Altura da descarga: 5,2m (17’ 1”)

Deck superior: 6,1m x 1,5m (20’ x 5’)

Deck inferior: 6,1m x 1,5m (20’ x 5’)

Transportador de finos

    Correia de 800mm (32”)

Descarga de 4,7m (15’ 6”)

Transportador de material sobre tamanho

Largura da sapata: 500mm (20”)

Distância entre os centros das rodas dentadas: 3,8m (12’ 5”)

Esteiras

Deck superior: 6,1m x 1,5m (20’ x 5’)

Deck inferior: 6,1m x 1,5m (20’ x 5’)

Dois rolamentos

De curso variável

Molas anti-vibracao de angulo variavel

Caixa de peneira ajustável hidraulicamente entre 18 - 30 graus

Caixa da peneira

19.36m (63’ 6”)
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694+
Agora com níveis de produção, tempo de montagem e facilidade 

de operação que são os ‘melhores na sua classe’, a nova 694+ da 

Finlay é a peneira inclinada móvel sobre esteiras líder da indústria. 

Um silo alimentador com correia de alta capacidade está disponível 

com grade com inclinação remota ou grade vibratória de deck duplo. 

A configuração da peneira com deck triplo  fornece tres telas de 

tamanho completo de 20’ x 5’ (6,1m x 1,525m). Um inovador quarto 

transportador hidraulicamente controlado permite um ajuste simples 

com inclinação variável e descarga giratória para recirculação ou 

estocagem do material acabado. O equipamento de lavagem pode 

ser adaptado à caixa da peneira se necessário, entre 18 e 30 graus.

CARACTERÍSTICAS PADRÃO
Tier 3 / Stage 3A: Caterpillar C4.4 ATAAC ACERT - 97kW (130hp) @ 

2200rpm

Tier 4i / Stage 3B: Caterpillar C4.4 - 98kW (131hp) @ 2200 RPM

Correia alimentadora de velocidade variável de 1200mm (48”) de 

largura

Depósito alimentador de 4,25m (14’) de largura - capacidade de 8,0m³ 

(10,5 yd³)

Grade de rejeição inclinada hidráulicamente com controle remoto, 

barras de 4,25m x 100mm (14’-0” x 4”) de espaçamento

Peneira com deck superior, intermediário e inferior de 6,1m x 1,52m 

(20’ x 5’)

Tela tensionada lateralmente no deck superior e intermediário e tela 

tensionada da extremidade do deck inferior

Tensionamento hidráulico (tela da peneira do deck inferior)

Tensionamento rápido das chavetas – deck superior e intermediário

Passarela ao redor da peneira com corrimão, degraus e escadas de 

acesso

Correia de 1200mm (48”) de largura no transportador principal e 

correia de finos com 1200mm (48”) de largura

Correia com taliscas em forma de “V” de 500mm (20”) de largura no 

transportador de material sobre tamanho plus

Correia com taliscas em forma de “V” de 800mm (32”) de largura nos 

transportadores laterais de material médio e sobre tamanho

Rodapé no transportador principal e lubrificação central de baixo nível

Unidade do chassi para demanda pesada com esteiras de 500 mm de 

largura

Operação de controle das esteiras via conjunto portátil com cabo de 

conexão de 5m e conector quadrado para demanda pesada

Proteções de segurança de acordo com as diretrizes do maquinário;

Paradas de emergência (4 un)

A caixa da peneira com deck triplo de 6,1m x 1,525m (20’ x 5’) com total 
acesso por passarela é a maior e mais acessível na sua classe.

Uma combinação de tensionamento rápido das cunhas, espaços 
convenientes de acesso e tensionamento hidráulico no deck inferior, 
garantem um tempo absolutamente mínimo de montagem e troca da tela.

A utilização máxima dos três decks de 20’ x 5’ (6,1m x 1,525m) fornece 
capacidade ultraeficiente de separação mesmo com tamanhos pequenos 
de agregados.

O quarto transportador (sobre tamanho plus) fornece uma inclinação 
variável e capacidade de giro lateral para descarregar os materiais com 
precisão para recirculação nos britadores ou estocagem.

O ângulo da caixa da peneira pode ser ajustado hidraulicamente em um 
ângulo entre 18 e 30 graus.

Transportador de finos
Altura da descarga: 5,2m (17’ 1”)

    Correia: 1200mm (48”)

Transportador de produto intermediário
  Correia: 800mm (32”)

  Altura da descarga: 4,7m (15’ 5”)

Caixa da peneira
  Deck superior: 6,1m x 1,5m (20’ x 5’)

  Deck intermediário: 6,1m x 1,5m (20’ x 5’)

  Deck inferior: 6,1m x 1,5m (20’ x 5’)

Características:
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Unidade de força
Tier 3 / Stage 3A: Caterpillar C4.4 ATAAC 97kW (130hp)

Tier 4i / Stage 3B: Caterpillar C4.4 98kW (131hp)

 Peso da máquina: 38.000Kgs* (83.650lbs)
* Com grade inclinável

Transportador principal
Correia de 1200mm (48”)

Esteiras
Largura da sapata de 500mm (20”)

Distância entre centros das rodas dentadas de 3,8m (12’ 5”)

Transportador de material 

sobre tamanho
Correia: 500mm (20”)

A descarga é variável entre 4,4m (14’ 6”) e  5,3m (17’ 5”)

Alimentador da correia
Correia: 1200mm (47”)

4,2m (14’) de comprimento

Capacidade: 8m³ (10,48yd³)

Dois rolamentos

De curso variável

Molas anti-vibracao de angulo variavel

Caixa de peneira ajustável hidraulicamente entre 18 - 38 graus

Transportador para materiais 

sobre de tamanho
Correia: 800mm (32”)

Altura da descarga: 4,7m (15’ 6”)

Com opções de grade vibratória em um 

      deck ou em deck duplo

Grade inclinada

Dimensões de transporte

Dimensões de operação







PEÇAS 
SOBRESSALENTES
Bell Equipment tem como objetivo mantê-
lo funcionando 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, 365 dias por ano. 

Se você precisa de revestimentos para mandíbula, telas componentes 

de reposição, só as peças genuínas Finlay garantem a segurança, 

o funcionamento adequado e a confiabilidade de seu equipamento. 

A Finlay fornece peças originais de qualidade para proteger seu 

investimento e nossos experientes especialistas de produto ajudam 

a garantir que você receba exatamente o que você precisa para ter 

seu equipamento de volta ao trabalho de forma rápida e econômica.


