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Maszyny przeładunkowe
dla złomowisk
Złom, ze względu na nieregularność kształtów oraz ciężar potrzebuje odpowiednich maszyn
do przeładunku. Przed wszystkim myszą one charakteryzować się wyjątkową trwałością
i niezawodnością, ale także zapewniać operatorowi doskonałą widoczność pola pracy.

Flagowe maszyny Atlasa
Firma Atlas produkuje maszyny przeładunkowe już od ponad 60 lat. Z powodzeniem
są one wykorzystywane w wielu gałęziach

przemysłu, m.in. do rozładunku statków,
przeładunku drewna, kruszywa, węgla, koksu, złomu, czy materiałów pochodzących
z recyklingu.
W przypadku maszyn przeładunkowych,
konstruktorzy firmy Atlas położyli przede

wszystkim nacisk na wydajność. Ponadto
w produkcji zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne i materiały najwyższej
jakości.
Obsługa maszyn Atlas jest intuicyjna, a dzięki stabilizacji i statecznej konstrukcji wielko-

Fot. Atlas

Maszyna przeładunkowa Atlas 270MH (28 t)
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Fot. Atlas

Kolejny flagowy model Atlasa, dużo cięższy

gabarytowej podwozia są one wytrzymałe,
precyzyjne, bezpieczne i odporne na dzia-
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łanie sił skrętnych. Kolejne zalety maszyn
Atlasa to stabilność, szybkość i bezpieczeństwo. Każda z maszyn produkowanych
i sprzedawanych przez firmę Atlas, może zostać indywidualnie dopasowana do warunków, w jakich będzie pracować. Możliwość
konfiguracji ramion, podwozia, wyposażenia
jak i oprzyrządowania, czyni z nich bardzo
uniwersalne „narzędzie” do wykonywania
najbardziej nietypowych zadań.
Flagowymi produktami Atlasa, niezmiennie
od wielu lat są modele: 180MH/200MH
(20 t), 270MH (28 t), 350MH (35 t) oraz
520MH (52 t). Nowością produktową od
2014 roku jest Atlas 250MH (24 t), który
powstał w wyniku połączenia cech nieprodukowanego już modelu 230MH oraz
270MH. Nowa maszyna przeładunkowa
Atlasa została wyposażona w nowe, cięższe i mocniejsze podwozie, przez co uzyskała większą stabilność.
Wszystkie maszyny Atlasa mają doskonale
zaprojektowany układ hydrauliczny, zapewniający odpowiednią siłę oraz szybkość, przy
zachowaniu wyjątkowej płynności wszystkich ruchów. Zgodnie z obecnie obowiązującymi normami środowiskowymi, w 2013
roku wyposażono jej również w nowe silniki
serii COM3B, charakteryzujące się niższym
zużyciem paliwa i niższym poziomem hałasu. Pozwala to na uzyskanie maksymalnej
wydajność przy stosunkowo niskich jednostkowych kosztach przeładunkowych. Te zalety, jak również szereg wymienionych wyżej,
powodują, że maszyny Atlasa są wyjątkowo
często wybierane.

Liebherr Handler 30 M
Maszyna przeładunkowa LH 30 M jest bezpośrednim następcą urządzenia Liebherr
A 924 C. Oznaczenie LH w nazwie jest
skrótem od Liebherr Handler i wskazuje na
zakres stosowania. Kolejne elementy składowe określają ciężar (30 t) i typ podwozia
(M – mobilne).
LH 30 M napędzany jest czterocylindrowym
silnikiem wysokoprężnym Liebherr generacji
IIIB z filtrem cząstek stałych. Przy pojemności ponad 7 l i mocy 129 kW/175 KM, która
uzyskiwana jest przy 1800 obr./min, maszyna może już na niskich obrotach pracować
wyjątkowo oszczędnie pod względem zużycia paliwa.
Do komponentów „firmowych” zabudowanych w LH 30 M należą, oprócz silnika
wysokoprężnego, także pompy hydrauliczne, silnik jezdny, napęd wychylny, wieniec
obrotowy i cylindry hydrauliczne. Dokładne
dopasowanie tych komponentów umożliwia
zwiększenie udźwigu i przyspieszenie cykli
roboczych, a tym samym przyczynia się do
wzrostu rentowności.
Kabina operatora LH 30 M z bezstopniowym, hydraulicznym systemem regulacji
wysokości umożliwia pozycjonowanie na
poziomie optymalnym dla wzroku. Dzięki temu uzyskuje się dużą przejrzystość
w zakresie zastosowania, podwyższa bezpieczeństwo pracy i skuteczność. Obszerna kabina wyposażona jest w fotel produkcji firmy Liebherr z regulacją wysokości
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