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Juuri siellä, missä tarvitaan

Tarjoamme kilpailukykyä
Me Metsossa ymmärrämme, että ainut todellinen menestyksemme voi 
perustua vain asiakkaidemme menestykseen. Osaamisemme takeena on yli 
vuosisadan mittainen kokemuspohja. Asiakkaamme saavat käyttöönsä toi-
mialatietämyksemme, kestävät taloudelliset resurssit, teknisen tietotaidon, 
innovatiivisen teknologian sekä mahdollisuudet hyödyntää maailmanlaa-
juista verkostoamme oman murskaus- ja seulontatoimintanne eduksi.

Metson tuotteet on tehty kestämään. Murskaimemme ja seulamme ovat 
pitkäaikaisen kehityksen tulosta. Tarkka testaus varmistaa luotettavan ja 
tuottavan toiminnan vuoden jokaisena päivänä. Metson murskaus- ja seu-
lontateknologian osaaminen ja vankka kokemus tuottavat käyttöösi parhaat 
laitteet. Ensiluokkaiset komponentit varmistavat, että Metson murskaimet ja 
seulat toimivat tehokkaasti, taloudellisesti ja ennen kaikkea turvallisesti. 

Metson laitteilla pidät liiketoiminnan ja kassavirran liikkeessä  
keskeytyksittä.
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Nordberg®
C -sarja™
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Luotettavuus
– Pultattu, hitsaussaumaton  

runkorakenne
– Ylivoimainen väsymislujuus
– Huippulaatuinen valutekniikka
– Ensiluokkaiset komponentit

Tuottavuus
– Erinomainen materiaalin  

sisäänottokapasiteetti
– Jyrkkä kammion poikkileikkaus 

takaa tehokkaan murskauksen
– Aggressiivinen heilurin liike 

mahdollistaa tehokkaan 
puristuksen

– Luotettavuus, korkea  
käyttöaste

Nordberg® C -sarja™
Miksi kannattaa valita Metson leukamurskain?
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Turvallisuus
– Nostotyökalut vakiona leuoille,  

sivukiiloille  ja työnninlaatalle 
– Lisävarusteena vauhtipyörän ja  

kiilahihnojen suojat
– Turvallinen, nopea ja helppo  

asetuksen säätöjärjestelmä
– Metso IC™ -murskainautomaatio

Helppo asennettavuus
– Kompakti murskainmoduuli
– Helppo asentaa olemassa olevan 

murskaimen paikalle
– Voidaan toimittaa työmaalle osissa 

(esimerkiksi maanalaisiin 
käyttökohteisiin)
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Nordberg C -sarjan leukamurskaimet on 
suunniteltu kovimpia syöttömateriaaleja varten. 
Ne ovat todistaneet luotettavuutensa ja 
tuottavuutensa tuhansissa toimivissa kaivos-, 
louhos-, kierrätys- ja teollisuussovelluksissa. 
Nordberg C -leukamurskain on varma valinta 
murskausprosessin perustaksi.

Leukamurskaimet
Nordberg® 
C -sarja™

Tinkimätöntä luotettavuutta ja tuottavuutta
C-sarjan leukamurskaimien luotettavuus perustuu mullistavaan, 
pultattuun runkorakenteeseen, jossa ei ole hitsaussaumoja. 
Tämä rakenne takaa erinomaisen väsymislujuuden vaativimmis-
sakin louhos- ja kaivossovelluksissa. 

Metson korkea valimo-osaaminen mahdollistaa jatkuvan valu-
teräskehityksen, jolla tuotetaan parhaat mahdolliset valumuo-
toilut, laatu, lujuus ja kestoikä. Huipputekniikka sekä ensiluok-
kaiset komponentit, kuten rullalaakerit, takaavat Nordberg C 
-sarjalle tunnusomaisen luotettavuuden.    

Nordberg C -sarjan leukamurskaimet ovat tuottavin ja taloudel-
lisin valinta kaikkiin esimurskaussovellukseen. C-sarjan murskai-
met kehitettiin alun perin murskaamaan kovimpia malmeja ja 
kiviä, joten ne toimivat ongelmitta myös vähemmän vaativissa 
sovelluksissa, joissa käsitellään pehmeää kiveä, kierrätysmateri-
aaleja ja kuonaa.

Edut
• Luotettavuus
• Tuottavuus
• Helppo asennettavuus
• Turvallisuus
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Nordberg C-sarjan leukamurskaimet on suunniteltu toimimaan tehokkaasti ja 
pienillä käyttökustannuksilla. Luotettavuus yhdistettynä erinomaiseen 
suorituskykyyn, pieniin käyttökustannuksiin ja helppoon huollettavuuteen 
takaa parhaat tulokset esimurskaussovelluksissa.

Nordberg® C -sarja™
Leukamurskaimet

Hyvä materiaalin sisäänottokyky
Optimaalinen syöttöaukon syvyys mahdollistaa 
erinomaisen materiaalin sisäänottokyvyn ja takaa 
sujuvan materiaalivirtauksnen kammioon.

Erinomainen purenta
Jyrkkä liikkuvan ja kiinteän leuan välinen kitakulma 
tuottaa hyvän purennan ja varmistaa tasaisen 
materiaalivirran kammiossa. Ensiluokkaisen 
suorituskyvyn lisäksi hyvä kitakulma vähentää myös 
leukojen kulumista, mikä näkyy 
käyttökustannuksissa.

Tehokas tuotanto ja murskaus
Nordberg C-sarjan leukamurskaimet ovat tunnettuja 
aggressiivisesta kinematiikasta ja pitkästä iskusta 
kammion pohjalla. Iskua voimistetaan ylhäältä alas, 
jolloin isku on aina pisin kammion pohjalla. Tämä 
parantaa kapasiteettia sekä murskausastetta, jolloin 
tuotanto tehostuu ja lopputuote on 
hienojakoisempaa.

Helppo huollettavuus
Kaikki kulumiselle alttiit alueet on suojattu 
kulutusosilla, joiden vaihto on suunniteltu helpoksi. 
Näin taataan C-sarjan leukamurskaimien helppo ja 
taloudellinen huolto murskaimen koko pitkän 
käyttöiän ajan. Näillä ratkaisuilla suojataan 
arvokkaimmat pääkomponentit kulumiselta ja 
lyhennetään huoltoaikoja. Nopea huolto puolestaan 
parantaa käyttöastetta.

Nordberg C -sarjan edut
• Erinomainen tuottavuus
• Suuri murskausaste
• Helppo huollettavuus
• Korkea käyttöaste
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Asentaminen on helppoa 
Nordberg C-sarjan leukamurskaimet on helppo 
asentaa uusiin laitoksiin tai niillä voidaan korvata 
vanhempia leukamurskaimia laitoksen käyttöiän 
pidentämiseksi ja tuotannon tehostamiseksi. 
Modulaarisen rakenteen ansiosta C-sarjan 
leukamurskaimien asentaminen on helppoa. 
Murskain voidaan asentaa yhtenä, kompaktina 
moduulina, joka sisältää kaikki tarvittavat 
lisävarusteet. Murskain voidaan asentaa 
muutamassa päivässä, joten käyttöpaikalla tehtävä 
työ on minimoitu. Kaikki tämä säästää 
huomattavasti aikaa ja asennuskustannuksia.

Laaja valikoima lisävarusteita 
C-sarjan leukamurskaimet voidaan räätälöidä 
lisävarusteilla kaikkiin sovelluksiin. Turvalliset 
vauhtipyörän ja kiilahihnojen suojat suojaavat 
käyttäjiä liikkuvilta kappaleilta. Lisävarusteena 
saatava kiinteä moottoripeti mahdollistaa 
murskaimen käyttömoottorin asennuksen suoraan 
murskaimen taakse. Moottori liikkuu murskaimen 
mukana, jolloin kiilahihnan käyttöikä pitenee eikä 
kohdistuksesta ja kiristyksestä tarvitse huolehtia. 
Valittavissa oleva erikoisrakenteinen syöttösuppilo 
takaa tasaisen materiaalivirran syöttimestä 
murskaimeen.

Maanalaisten kaivosten kestosuosikki
Nordberg C-sarjan leukamurskaimet ovat suosittuja 
maanalaisissa kaivosissa. Leukamurskaimet voidaan 
purkaa kuljetuksen ajaksi, joten ne ovat erityisen 
helppokäyttöisiä maanalaisissa asennuksissa. 
Purettujen komponenttien siirtäminen tunneleissa 
ja kuiluissa edellyttää vähemmän tilaa ja on siten 
helpompaa kuin kokonaisen murskaimen siirtely. 
Murskaimet voidaan asentaa ja ottaa käyttöön 
lopullisessa käyttöpaikassa muutamassa päivässä. 
Näiden tekijöiden ansiosta C-sarja on suosituin 
leukamurskainratkaisu maanalaisiin sovelluksiin.

Nordberg® C-sarja™ 
Merkittävät tila-, aika- ja 
kustannussäästöt asennuksessa

Helppo asennus
• Moduulirakenne
• Laaja valikoima lisävarusteita
• Kustannussäästöjä kuljetuksessa ja 

asennuksessa

Nordberg C-sarjan leukamurskaimet tarjoavat lukuisia etuja, jotka säästävät 
tilaa, aikaa ja selvää rahaa. C-sarja on taloudellisin valinta niin uusiin kuin 
vanhoihin sovelluksiin. Moduulirakenne on ihanteellinen valinta 
avolouhosasennuksiin, ja se on erityisen kätevä maanalaisissa sovelluksissa.
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Kaikissa Nordberg® 
C-sarjan™ leukamurs-
kaimissa on mullistava 
modulaarinen rakenne 
ilman hitsattuja saumoja.
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Nordberg® C -sarja™

*) Murskain ilman lisävarusteita
**) Murskaimessa lisävarusteet

C80™ C100™ C96™ C106™ C116™ C120™ C130™ C150™ C160™ C200™

Tekniset tiedot

Teho 75 kW 110 kW 90 kW 110 kW 132 kW 160 kW 160 kW 200 kW 250 kW 400 kW 

Nopeus 350 rpm 260 rpm 330 rpm 280 rpm 260 rpm 230 rpm 220 rpm 220 rpm 220 rpm 200 rpm

Murskaimen 
peruspaino *)

7 670 kg 20 060 kg 9 759 kg 14 350 kg 18 600 kg 26 000 kg 40 100 kg 51 200 kg 76 500 kg 121 510 kg

Murskaimen 
toimintapaino **)

9 520 kg 23 300 kg 11 870 kg 17 050 kg 21 500 kg 29 300 kg 44 000 kg 61 430 kg 88 500 kg 137 160 kg

Syöttöaukko

Leveys 800 mm 1 000 mm 930 mm 1 060 mm 1 150 mm 1 200 mm 1 300 mm 1 400 mm 1 600 mm 2 000 mm 

Syvyys 510 mm 760 mm 580 mm 700 mm 800 mm 870 mm 1 000 mm 1 200 mm 1 200 mm 1 500 mm 

Kapasiteetti

Suljetun puolen 
asetus 

Kapasiteetti

40 mm 55 - 75

50 mm 65 - 95

60 mm 80 - 110 105 - 135

70 mm 95 - 135 125 - 175 125 - 155 150 - 185 165 - 205 175 - 240

80 mm 110 - 150 145 - 200 140 - 180 165 - 215 180 - 235 195 - 270

90 mm 125 - 175 160 - 220 160 - 200 190 - 235 205 - 255 210 - 305

100 mm 140 - 190 180 - 250 175 - 225 205 - 265 225 - 285 235 - 325 270 - 369

125 mm 175 - 245 220 - 310 220 - 280 255 - 325 270 - 345 285 - 395 325 - 446 340 - 470

150 mm 210 - 290 265 - 365 265 - 335 305 - 385 320 - 405 340 - 475 380 - 523 400 - 555 430 - 610

175 mm 245 - 335 310 - 430 310 - 390 355 - 450 370 - 465 385 - 540 435 - 600 460 - 635 495 - 695 630 - 890

200 mm 355 - 490 395 - 500 410 - 520 490 - 677 520 - 720 560 - 790 710 - 1000

225 mm 545 - 754 580 - 800 625 - 880 785 - 1105

250 mm 600 - 831 640 - 880 685 - 965 865 - 1215

275 mm 745 - 1055 940 - 1320

300 mm 815 - 1145 1015 - 1435

t/h
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Metso
Puomi-vasarayhdistelmät
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Metson uusi puomi-vasarayhdistelmä tarjoaa kattavan ratkaisun 
kivenmurskaukseen esimurskausvaiheessa. Murskaimen puomi-vasarayhdistelmä 
on suunniteltu vastaamaan karkeiden esimurskaussovellusten tarpeita. Nämä 
kokonaisuudet optimoidaan toimimaan yhdessä ja tukemaan Metson 
esimurskaimia taaten koko esimurskausaseman parhaan mahdollisen 
tuottavuuden.

Metso
Puomi-vasarayhdistelmät

Merkittävä parannus laitoksen kapasiteettiin
Laitoksen pitkäaikainen tuottavuus paranee huo-
mattavasti, kun esimurskausasemaan liitetään puo-
mi-vasararatkaisu. Tukoksista johtuva seisonta-aika 
voidaan minimoida helposti ja varmistaa näin tasai-
nen materiaalivirta esimurskausasemalta seuraaviin 
prosessivaiheisiin. Tuottavuuden tehostuessa synty-
vä taloudellinen säästö takaa  lyhyen investoinnin 
takaisinmaksuajan. 

Turvallisin tapa hoitaa tukokset
Puomi-vasarayhdistelmä on selvästi turvallisin tapa 
hoitaa tukokset j ja tyhjentää murskaimen kita. 
Kauko-ohjattu puomi ja vasara sisältyvät vakiotoimi-
tukseen. Puomia ja vasaraa voidaan  käyttää paikas-
ta, josta käyttäjällä on esteetön näkyvyys alueelle, 
jossa mursketta tai malmia liikutellaan ja rikotaan. 
Metson puomi-vasararatkaisut on suunniteltu turval-
lisiksi ja helppohuoltoisiksi. Esimerkiksi puomin nive-
lien yksipistevoitelu on vakio-ominaisuus. 
   

Kattava, optimoitu ratkaisu
Metson kivenmurskainratkaisut tarjoavat kattavat 
pakettiratkaisut, jotka on optimoitu esimurskausso-
velluksiin. Jokainen komponentti, puomi, vasara, 
hydraulikoneikko ja kauko-ohjain on optimoitu toi-
mimaan tehokkaasti muiden osien kanssa. 

Lisäksi kaikki kokonaisvaltaiset ratkaisut on optimoi-
tu toimimaan joustavasti Metson murskaimien kans-
sa. Jokainen komponentti suunnitellaan vastaamaan 
karkeiden esimurskaussovellusten vaatimuksia. 

Metson kivenmurskainsovellusten edut
• Turvallisuus
• Kokonaisvaltainen, optimoitu  

ratkaisu
• Suunniteltu Metson standardien 

mukaiseksi
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Tekniset tiedot

Puomi MB352™ MB352™ MB432™ MB655™ MB676™ MB1059™

Ulottuvuus 3,5 m 3,5 m 4,3 m 6,5 m 6,7 m 10,5 m

Vasara MH400™ MH550™ MH1100™ MH1100™ MH1750™ MH2200™

Vasaran paino 400 kg 550 kg 1 100 kg 1 100 kg 1 750 kg 2 200 kg 

Tehoyksikkö MPU18™ MPU18™ MPU30™ MPU30™ MPU37™ MPU45™

Nimellisteho 18 kW 18 kW 30 kW 30 kW 37 kW 45 kW 

Optimoitu mallille Nordberg® C120™ Nordberg® C125™ Nordberg® C150™ Nordberg® C160™ Nordberg® C200™ SUPERIOR®-esikaramurskain

19
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Nordberg®
NP-sarja™
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Nordberg® NP -sarja™
Miksi kannattaa valita Metson  
iskupalkkimurskain?

Erinomainen 
suorituskyky
– Suuri kapasiteetti
– Erinomainen murskaussuhde
– Tehokkaampi tarttuvan  

materiaalin käsittely
– Laadukkaat, kuutiomaiset 

lopputuotteet Hyvin tehokas
– Nopea ja helppo asennus
– Helppo käyttää
– Erinomainen mekaaninen  

luotettavuus
– Korkea käytettävyys

222222



Helppo huolto
– Kätevä iskupalkkien kiinnitys
– Roottorin itsepyörintä (SRR)
– Turvalaitteet

Mukautettavissa 
kaikkiin  
sovelluksiin
– Laaja valikoima 

iskupalkkeja ja suojalevyjä
– Kolmas murskainlevy
– Täysin hydrauliset  

asetukset
– Metso IC™ -murskain- 

automaatio 
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Metso panostaa asiakkaidensa menestykseen, 
mikä näkyy selvästi NP-sarjan 
iskupalkkimurskainten tuotekehityksessä. Metso 
on valmistanut iskupalkkimurskaimia 60 vuoden 
ajan, joten tiedämme, että asiakkaamme 
haluavat parantaa suorituskykyä tuottavuuden 
tehostamiseksi. Metson murskaimissa 
hyödynnetään parhaita teknisiä ratkaisuja. 
Laitteiden luotettavuuden ansiosta 
asiakkaamme voivat keskittyä omaan 
ydinosaamiseensa.

Iskupalkkimurskaimet
Nordberg® 
NP -sarja™

Tehokkaat murskaimet
NP-sarjan iskupalkkimurskaimissa on ainutlaatuinen iskupalkin 
kiinnitysjärjestelmä, joka takaa paremman luotettavuu-
den.  NP-sarjan murskaimet on suunniteltu minimoimaan huol-
totarpeet, tehostamaan säätötoimia ja tarjoamaan ylivoimaista 
suorituskykyä esi-, väli-, jälki- ja kierrätysmurskaussovelluksissa.

Laitoksen kannattavuus paranee
NP-sarjan iskupalkkimurskaimissa hyödynnetään ainutlaatuisella 
tavalla järeän roottorin, murskauskammiosuunnittelun ja ensi-
luokkaisten kulutusmateriaalien yhdistelmää. Tämä  yhdistelmä 
parantaa todistetusti kapasiteettia ja tuotelaatua samalla kun 
käyttöön ja kulumisen liittyvät kustannukset pienenevät. 

Edut
• Prosessin tehokkuus
• Helppo huolto
• Kätevä käyttää
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NP-sarjan iskupalkkimurskaimissa hyödynnetään ainutlaatuisella tavalla järeän 
roottorin, ensiluokkaisten kulutusmateriaalien ja murskauskammiosuunnittelun 
yhdistelmää.  Tämä yhdistelmä parantaa todistetusti kapasiteettia ja tuotelaatua 
samalla, kun käyttö- ja kulumiskustannukset pienenevät. NP-sarjan 
iskupalkkimurskaimet tarjoavat ylivoimaista suorituskykyä esi-, väli-, jälki- ja 
kierrätysmurskauksessa.

Nordberg® NP -sarja™ 
Iskupalkkimurskaimet

Räätälöity sinun tarpeisiisi
NP-sarjan iskupalkkimurskaimet ovat oikea ratkaisu 
kiristyviin tuotto- ja tuottavuusvaatimuksiin 
louhoksilla, teollisuudessa, kaivoksilla ja 
kierrätyksessä. Oman murskainkokoonpanon 
suunnittelu on helppoa. Sovellukseen voidaan lisätä 
tarpeen mukaan lisävarusteita, kuten täysin 
hydraulinen alasinlevyn asetuksensäätö, kolmas 
alasinlevy tai erilaatuista terästä ja valurautaa 
iskupalkkeihin sekä esimerkiksi keraamisia 
vahvisteita. Roottorin huoltopyöritin (SRR) on 
saatavana koko NP-sarjaan. Se on osa Metson 
jatkuvaa pyrkimystä innovoida ja sekä löytää uusia 
keinoja parantaa tuotteiden laatua, 
helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta. Uusi 
NP-automaatio (IC2000) ohjaa murskaimen 
toimintaa ja varmistaa suorituskyvyn. 

Luotettavaa suorituskykyä NP-sarjalla
NP-sarjan iskupalkkimurskaimissa on ainutlaatuinen 
iskupalkin kiinnitysjärjestelmä. Tämä yhdistettynä 
iskupalkin täydelliseen tuentaan roottorissa 
vähentää murtumisriskiä. Näin tavanomaiset 
rajoitukset valuraudan käytöstä iskupalkeissa 
voidaan unohtaa. Suuren pyörintämassan omaava 

roottori tehostaa murskausastetta ja vakauttaa 
prosessia, mikä vähentää energiankulutusta ja 
parantaa suorituskykyä.

Laitoksen käyttökustannukset alenevat
Jatkuva yhteystyömme tutkimuslaitosten kanssa 
tuottaa alamme johtavia teknisiä innovaatioita, joilla 
parannetaan kulutusosien kestävyyttä ja mekaanis-
ten komponenttien luotettavuutta. Entistä tehok-
kaampi murskaussuhde vähemmillä murskausvai-
heilla pienentää pääomakustannuksia ja säästää 
energiaa. Mekaaninen luotettavuus, yksinkertaistettu 
prosessi, helppo murskaimen käyttö sekä kätevä ja 
turvallinen huolto parantavat laitoksen yleistä käyt-
töastetta ja tuottavuutta.

Nordberg NP -sarjan edut
• Korkea lopputuotteen arvo
• Korkea laitoksen käyttöaste
• Mukautettavissa kaikkiin  

sovelluksiin
• Korkea laatu, pienet sijoitukset
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Nordberg® NP -sarja™

Keskeiset mitat ja painot

NP-malli
Murskain 

varustettuna

Roottori 
varustet-

tuna

Roottorin 
halkaisija

Roottorin 
leveys

Esimurskausvalikoima

NP1313 17 800 kg                             6 340 kg                                          1 300 mm                                                 1 300 mm                                                

NP1415 21 815 kg                            8 165 kg                                                      1 400 mm                                                           1 500 mm                                  

NP1620 40 500 kg                                  15 980 kg                                                                            1 600 mm                                                     2 000 mm                                        

NP2023 74 230 kg                          28 280 kg                                                    2 000 mm                                              2 300 mm                                              

Välimurskausvalikoima

NP1110 9 250 kg                                 3 065 kg                                                       1 100 mm                                                1 000 mm                                              

NP1213 12 780 kg                                             4 850 kg                                                       1 200 mm                                             1 300 mm                                   

NP1520 27 100 kg                             10 400 kg                                                    1 500 mm                                                 2 000 mm                                               

Väli- ja jälkimurskaus NP15 16 130 kg                            6 370 kg                                                        1 300 mm                                                  1 500 mm                                    

Ulkomitat (mm)

NP-malli A B C-D E F G H K L M N O P

Esimurskaus-
valikoima

NP1313 1 050       1 225                                                              1 320                                                           1 305                                                         760                                   632                     1 386                         3 765                                      2 100                              2 560                                           2 340                             2 764                            3 405                                        

NP1415 1 140                                                    1 320                                                  1 540                                                 1 305                                         800                                   605                                     1 430                              4 000                                      2 295                               2 790                                                        2 380                          2 790                                           3 600                      

NP1620 1 400                               1 634                          2 040                           1 600                     920                            850                                                     1 772                    4 950                        3 000                                    3 600                         2 630                    3 085                              4 400                                            

NP2023 1 720                               1 986                             2 310                                             2 210                            1 140                            1 631                    2 273                          6 000                           3 930                                                     4 424                                           3 520                            4 100                         5 514                                      

Välimurskaus-
valikoima

NP1110 710                    820                                        1 020                                  1 105                           652                       796                          1 125                      3 055                   1 800                         2 106                   1 830                    2 030                                  2 716                           

NP1213 750                        879                                 1 320                                           1 120                                                705                                 864                  1 212                 3 145                        2 100                                       2 529                                             1 945                            2 306                       2 882                                   

NP1520 850                        995                                              2 040                      1 368                                885                                         1 055                                                    1 518                                               3 950                                 3 000                                        3 400                   2 336                 2 763                              3 540                                    

Väli- ja jälki-
murskaus

NP15 600                 1 540                       1 450                      755                                                         905               1 620                 3 900                           3 615                3 400                    2 050                                                 3 250                                                     2 700                              

Tekniset tiedot

NP-malli Syöttöaukko Suurin syötekoko Nimellisteho Maksimiteho

Esimurskaus-
valikoima

NP1313 1 320  x 1 225 mm 900 mm 200 kW 250 kW

NP1415 1 540  x 1 320 mm 1 000 mm 250 kW 315 kW

NP1620 2 040 x 1 634 mm 1 300 mm 400 kW (2x200 kW) 500 kW (2x250 kW) 

NP2023 2 310 x 1 986 mm 1 500 mm 1 000 kW (2x500 kW) 1 200 kW (2x600 kW) 

Välimurskaus-
valikoima

NP1110 1 020 x 820 mm 600 mm 160 kW 200 kW

NP1213 1 320 x 879 mm 600 mm 200 kW 250 kW 

NP1520 2 040 x 995 mm 700 mm 400 kW (2x200 kW) 500 kW (2x250 kW) 

Väli- ja jälki-
murskaus

NP15 1 540 x 600 mm 400 mm 315 kW 355 kW

A

L

P

N

B

K

H

E F

O
G

C

D
M
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Nordberg®
GP -sarja™
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Taloudellinen 
asennus
– Matala asennuskorkeus  

patentoidun mäntärakenteen 
ansiosta

– Pienentynyt teräsrakenteiden ja 
pitkien kuljettimien tarve

– Helppo asentaa olemassa  
olevan murskaimen paikalle

Monipuolisuus
– Voit käyttää samaa  

murskainta väli-, jälki- ja  
hienomurskaukseen  
kammiota vaihtamalla

– Laaja iskuvalikoima
– Voidaan käyttää syötön 

ollessa päällä tai pois päältä

Suuri ja tasainen 
suorituskyky
– Vankkarakenteinen muotoilu 

takaa kestävyyden suurteho- 
sovelluksissa

– Tasainen suorituskyky  
manttelin koko käyttöiän ajan

Nordberg® GP -sarja™
Miksi kannattaa valita Metson  
karamurskain?
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Helppo ja turvallinen  
käyttää ja huoltaa
– Metso IC™ -murskainautomaatio 
– Dynaaminen asetusten säätö
– Puretaan ylhäältä
– Nopea, kätevä ja taloudellinen  

manttelin vaihto, ei 
täyttömateriaalia

Luontoa 
säästävä
– Optimoitu energiankulutus 

iskun säädöllä
– Tehokas raaka-aineiden käyttö 

suunnittelussa ja suoritus- 
kyvyssä

– Ei täyttömateriaalia
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Nordberg GP -sarjan karamurskaimet on 
kehitetty murskaamaan syötemateriaali 
halutuksi lopputuotteeksi tehokkaasti, 
luotettavasti ja taloudellisesti. 

Karamurskaimet
Nordberg® 
GP -sarja™

Optimoitu sinun tarpeisiisi
Metso on murskausteknologian edelläkävijänä kehittänyt kaikil-
le kivityypeille sopivat Nordberg GP-sarjan karamurskaimet. 
GP-sarjan murskaimet tuottavat parhaan murskaustehon ja lop-
putuotteen laadun alhaisimmilla tuotantokustannuksilla tonnia 
kohti hyödyntäen uusinta murskausosaamista.

Nordberg GP -sarjan karamurskaimet kertovat Metson yli sadan 
vuoden sitoutumisesta ensiluokkaiseen murskainsuunnitteluun 
ja tuotekehitykseen. Tämän tuloksena GP-sarja tarjoaa useita 
ominaisuuksia, jotka mahdollistavat tehokkaat väli-, jälki- ja hie-
nomurskaussovellukset. Nordberg GP -sarjan murskaimet opti-
moidaan murskaustarpeisiisi, olipa murske- tai kaivosprosessin 
vaatimuksena tehokas pienennys, ensiluokkainen kuutiomai-
suus tai suuri kapasiteetti.

Nordberg GP -sarjan murskaimet voidaan sovittaa tarkasti eri 
tarpeisiin ja automatisida haluttaessa koko murskausprosessi 
kattavasti. Lisäksi voit luottaa maailmanlaajuisiin myynti- ja 
huoltopalveluihimme. Tutustu tarkemmin Nordberg GP -sarjan 
murskaimiin. Löydät varmasti juuri sinun tarpeisiisi sopivan 
karamurskaimen.

Edut
• Tehokas ja tasainen suorituskyky
• Monipuolisuus
• Taloudellinen asennus
• Helppo ja turvallinen käyttää ja huoltaa
• Säästää ympäristöä 
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Paras pitkäaikainen suorituskyky
Optimoitu kammiomuotoilu tuottaa parhaat, 
laadukkaat lopputuotteet. Iskun ja 
kammiorakenteen muutosmahdollisuuden ansiosta 
murskaimen suorituskyvyn säätö äy helposti, jolloin 
murskain toimii saumattomasti osana muuta 
laitosta. 

GP-välimurskaimien jyrkkä kitakulma varmistaa 
keskeytyksettömän toiminnan erilaisissa 
syöttöolosuhteissa ja hyvän murskaussuhteen. 
Jatkuva prosessin ja murskaimen ohjaus takaa 
korkean käyttöasteen ja ihanteelliset lopputuotteen 
tuotantotasot. 

Nordberg GP -sarjan karamurskain on oikea valinta 
tuottavuuden maksimointiin. 

Lopputuotteiden tuotanto tehostuu
GP-sarjan karamurskainten vankka rakenne 
mahdollistaa suuren murskaustehon ja -paineen, 
jolloin kapasiteetti nousee. Nordberg GP-sarjan 
välimurskaimet on suunniteltu tehokkaaseen toisen 
vaiheen murskaukseen.  

Murskaimissa on mahdollisimman suuri syöttöaukko, 
jolloin saavutetaan keskeytyksetön toiminta 

tukahduttavalla syötöllä ja tuotetaan helposti 
prosessoitavaa tasalaatuista materiaalia seuraavia 
murskaus- ja seulontavaiheita varten.

Ylivoimainen luotettavuus
Nordberg GP -sarjan karamurskainten luotettavuus 
ja turvallisuus syntyvät muotoilun ja korkealaatuisen 
valuosien yhteistuloksena. Metson tunnettu 
materiaaliteknologian osaaminen sekä jatkuva 
mangaanin, metalliseosten ja geometrisen 
muotoilun kehitystyö takaavat laitteiden 
toimivuuden vaativissa murskaussovelluksissa. 

Nordberg GP -sarjan karamurskainten vankka rakenne mahdollistaa korkeat 
tehotasot ja hyvän tuottavuuden. Toimiva, vankka rakenne ja ensiluokkaisten 
Metso-osien käyttö yhdessä optimoitujen kulutusosien kanssa pitävät murskat 
käynnissä ja kulut pieninä.

Nordberg® GP -sarja™ 
Välimurskaimet

Nordberg GP -sarjan 
välimurskaimien edut

• Paras, jatkuva suorituskyky
• Luotettava vaativissa  

sovelluksissa
• Lopputuotteen ensiluokkainen 

muoto
• Hyvä murskaussuhde
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Nordberg GP -sarjan 
hienomurskaimet

• Paras suorituskyky ja lopputuotteen 
ensiluokkainen laatu

• Sama murskain väli-, jälki- ja  
hienomurskaukseen

• Luotettava vaativissa  
sovelluksissa

• Lopputuotteen hyvä muoto
• Laaja kammiovalikoima

Paras suorituskyky ja lopputuotteen 
ensiluokkainen laatu
Nordberg GP -sarjan valujen optimaalinen muotoilu 
mahdollistaa suuremman tehonkäytön kuin muissa 
karamurskaimissa, joissa on vastava tukikartion 
halkaisija. Valujen muotoilu sekä laadukkaat Metso-
osat mahdollistavat suuren murskaustehon 
haastavissakin oloissa. Suuret murskausvoimat, 
erinomainen kammiogeometria ja toimiva 
kinematiikka hienomurskaus-sovelluksissa tuottavat 
ensiluokkaisen muotoista lopputuotetta ja 
tehostavat tuotantoa. 

Dynaaminen asetusten säätö pitää yllä 
lopputuotteen tasaisen laadun. Murskainasetuksia 
voidaan säätää jatkuvasti kaikissa Nordberg GP 
-sarjan karamurskaimissa myös kuormitettuna. 
Metso IC™ -automaatio ylläpitää suuren tehonoton 
ja kompensoi keskeytyksittä manttelien kulumaa 
murskatessa. 

Sama murskain väli-, jälki- ja 
hienomurskausvaiheisiin
Nordberg GP -sarjan karamurskaimet räätälöidään 
aina asiakkaan tuotantovaatimusten mukaisiksi. 
Suuri nimellisteho ja laaja kammiorakenne- ja 
iskuvalikoima mahdollistavat saman murskaimen 
käytön väli-, jälki- ja hienomurskausvaiheissa. Kun  

iskun muuttamine  on mahdollista, on murskaimen 
suorituskyvyn säätö helppoa. Tällöin murskain toimii 
aina saumattomasti osana muuta laitosta. 
Säädettävä isku mahdollistaa  tukahduttavan syötön 
ja ihanteelliset murskainasetukset, jolloin taataan 
mahdollisimman suuri halutun lopputuotteen 
kapasiteetti. 

Taattu suorituskyky
Nordberg GP -sarjan murskaimet on suunniteltu 
helpoiksi huoltaa. Pitkä käyttöikä varmistetaan 
käyttämällä alkuperäisosia. Metso IC -automaatio 
huolehtii siitä, että GP-murskain pyörii aina 
ihanteellisella suoritustasolla.

GP-sarjan karamurskainten vankka rakenne mahdollistaa korkeat tehotasot ja 
hyvän tuottavuuden. Toimiva vankka rakenne ja ensiluokkaisten komponenttien 
käyttö yhdessä optimoitujen kulutusosien kanssa pitävät käyttökulut pieninä.

Nordberg® GP -sarja™ 
Hienomurskaimet
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Nordberg® GP -sarja™

*) Murskain ilman lisävarusteita 
**) Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Metsoon

GP100S™ GP200S™ GP300S™ GP500S™ GP7™ GP100™ GP220™ GP330™ GP550™

Tekniset tiedot

Teho 75-90 kW 110-160 kW 132-250 kW 200-355 kW 375-550 kW 75-90 kW 132-200 kW 250-315 kW 250-400 kW

Murskaimen 
peruspaino *)

7 350 kg 10 900 kg 16 200 kg 33 300 kg 58 000 kg 5 800 kg 10 200 kg 15 700 kg 26 500 kg

Syöttöaukko

Kammio Syöttöaukko

EF 46 mm 58 mm 68 mm

F 53 mm 89 mm 85 mm 95 mm 

MF 95 mm 101 mm 107 mm 113 mm 

M 206 mm 141 mm 118 mm 135 mm 152 mm 

C 239 mm 222 mm 247 mm 321 mm 335 mm 142 mm 182 mm 184 mm 192 mm 

EC 295 mm 332 mm 401 mm 414 mm 213 mm 225 mm 250 mm 

EC-LS / EC-TR 332 mm 442 mm 450 mm 213 mm 225 mm 265 mm 

Isku

Iskuoptiot 16, 20, 25 mm 18, 25, 28, 32, 
36 mm 

18, 22, 25, 28, 
32, 36 mm

18, 25, 28, 32, 36, 
40 mm 

25, 28, 32, 36, 40, 
45, 50 mm

16, 20, 25 mm 18, 25, 28, 32,  
36, 40 mm 

18, 22, 25, 28, 32, 
36, 40 mm 

25, 28, 32, 36, 40, 
45 mm 

Kapasiteetti

Suljetun puolen 
asetus

Kapasiteetti

6 mm 35-50

8 mm 40-65 70-90 105-145

10 mm 45-73 80-130 110-190 140- **)

15 mm 50-95 105-175 130-260 160-310

20 mm 80-90 65-105 120-230 155-300 190-340

25 mm 105-155 110-160 180-200 150-265 180-350 230-410

30 mm 120-195 150-265 170-290 350-450 165-280 210-390 250-450

35 mm 135-220 190-330 200-400 430-640 180- **) 265- **) 280-510

40 mm 145-230 210-365 215-440 500-840 350- **)

45 mm 155-250 230 - **) 235- **) 300-470 400- **)

50 mm 240- **) 260- **) 375-670 650-1140

55 mm 400-750 750-1260

60 mm 450-800 830-1380

65 mm 470-870 900-1500

75-80 mm 500- **) 980-1620

80-90 mm 1130-2090

t/h
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Nordberg®
HP -sarja™
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Nordberg® HP -sarja™
Miksi kannattaa valita Metson kartiomurskain?

Luotettavuus
– Turvallinen, testattu muotoilu
– Hydraulinen turvajärjestelmä
– Pronssiholkit

Suorituskyky
– Kapasiteetti
– Hyvä murskaussuhde 
– Lopputuotteen määrä
– Lopputuotteen muoto
– Tehokkuus
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Energiatehokas
– Korke tuotantokapasiteetti
– Suuri isku
– Tehokkaat moottorit

Helppo huoltaa
– Monipuolisuus
– Yksiosainen päärunko
– Puretaan ylhäältä
– Ei täyttömateriaalia
– Metso IC™ -murskain- 

automaatio
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Metson tehtävänä on edistää asiakkaidensa 
menestystä. Nordberg HP -sarjan 
kartiomurskaimet auttavat Metsoa 
saavuttamaan nämä tavoitteet tarjoamalla  
erinomaisen suorituskyvyn, korkean 
kapasiteetin, laadukkaat lopputuotteet ja hyvän 
energiatehokkuuden.

Kartiomurskaimet
Nordberg® 
HP -sarja™

Suurin suorituskyky
Nordberg HP -sarjan kartiomurskaimissa yhdistyvät murskai-
men nopeus, isku, murskausvoimat ja kammion suunnittelu. 
Tämä yhdistelmä on tunnettu sen tuottamasta korkeasta kapa-
siteetista ja tuotteen ensiluokkaisesta laadusta kaikissa väli-, 
jälki- ja hienomurskaussovelluksissa. Vuosien kokemukset työ-
mailta todistavat, että HP-sarjan kartiomurskaimet on tehty töi-
hin.

Taloudellinen
Kokoluokkavertailussa HP-sarjan murskaimilla on suurempi 
tuottokapasiteetti, suurempi murskattavan materiaalin tiheys 
murskauskammiossa ja parempi murskausaste, joten ne tuotta-
vat enemmän haluttuja lopputuotteita samalla energiankulu-
tuksella. HP-sarjan kartiomurskaimisa on tehokkaat moottorit, 
joiden ansiosta ne ovat tehokkaita ja ekologisia murskaimia.

Helppo huoltaa
Käyttötarpeiden mukaan suunnitellut HP-sarjan kartiomurskai-
met ovat turvallisia ja helppoja huoltaa. Pääkompo-nentteihin 
pääsee käsiksi nopeasti ja helposti ylhäältä, kaksitoimiset hyd-
raulisylinterit ja täyttömateriaalin puuttuminen lyhentävät mer-
kittävästi seisonta-aikaa ja säästävät luontoa.

Edut
• Suorituskyky
• Luotettavuus
• Energiatehokkuus
• Vähemmän seisonta-aikaa
• Helppo huoltaa
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Metso osoittaa kehityksen suunnan uuden sukupolven kartiomurskaimillaan. 
Metson uudet HP-sarjan murskaimet ovat alansa tehokkaimpia laitteita. 

Nordberg® HP -sarja™ 
Kartiomurskaimet

Menestyksen takaajana
Nykyajan jatkuvasti kehittyvällä murskaus- ja seulon-
ta-alalla Metso keskittyy asiakkaidensa menestyk-
seen. Me kuuntelemme selvittääksemme, mitä tarvi-
taan menestyäkseen. Kehitämme ratkaisuja, joilla 
tämä toteutetaan.

HP on merkki suuresta suorituskyvystä 
HP-sarjan kartiomurskaimet tuottavat hienompia 
tuotteita vähentämällä murskausvaiheita, jolloin 
alennetaan investointikuluja ja säästetään energiaa. 
Tämä saavutetaan optimoidun syötön, suuren iskun, 
murskauskammion suunnittelun ja suuremman 
murskausvoiman yhdistelmällä. HP-sarjan tehokas 
murskausliike tuottaa parhaan tehon. 

Enemmän tehoa vähemmällä energialla
Iskun, tehon ja murskausvoiman lisäys ja samalla 
murskaimen rungon muotoilun ja painon kehitys 
kestämään siihen kohdistuvia voimia ovat kinematii-
kan perusteita. Suurempi tiheys murskauskammios-
sa parantaa kappaleiden välistä murskausliikettä 
tuottaen ensiluokkaisen muotoisia tuotteita, suuren 
murskausasteen ja kapasiteetin. 

Korkeampi käytettävyys
HP-sarjan kartiomurskaimien lyhyet seisonta-ajat 
parantavat tuottavuutta. 

Kaksitoimisten, hydraulisten vapautussylintereiden 
avulla murskain päästää satunnaisen romuraudan 
läpi ja tuottaa tarvittaessa suuren tyhjentävän iskun. 
Kahden akun yhdistelmä takaa hydraulijärjestelmän 
nopeamman reagoinnin häiriötilanteessa.

Käyttäjäystävällinen huolto
HP-sarjan kartiomurskaimet on suunniteltu maksi-
moimaan käyttäjän turvallisuus ja helppo huolto. 
Pääkomponentteja on helppo käsitellä murskaimen 
päältä, manttelit helppo vaihtaa, mekaaninen kar-
tion pyöritys auttaa irrotusta, täyttömateriaalin puut-
tuminen ja kattava suojaus Metso IC™ -automaatiol-
la tekevät HP-sarjan kartiomurskaimista alansa luo-
tettavimmat laitteet.

Nordberg HP -sarja
• Voimakas isku
• Vahva murskausvoima
• Tehokas hankautuminen
• Korkea murskausaste
• Pyörityksen estomekanismi
• Kaksitoimiset sylinterit
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Nordberg® HP -sarja™

*) Varustetun murskaimen paino: murskain + apurunko, moottorin apurunko, suojat, syöttö- ja poistojärjestelmät

HP100 HP200 HP300 HP400 HP500 HP3 HP4 HP5 HP6

Tekniset tiedot

Tukikartion halkaisija 735 mm 940 mm 1 120 mm 1 320 mm 1 520 mm 1 000 mm 1 120 mm 1 250 mm 1 400 mm

Teho 90 kW 132 kW 200 kW 315 kW 355 kW 220 kW 315 kW 370 kW 450  kW 

Murskaimen paino *) 6 470 kg 12 160 kg 18 100 kg 25 600 kg 37 000 kg 16 100 kg  24 200 kg  29 000 kg 44 550 kg

Syöttöaukko

Enintään 150 mm 185 mm 230 mm 300 mm 335 mm 200 mm 250 mm 312 mm 330 mm

Kapasiteetti

Suljetun puolen asetus Kapasiteetti

6 mm                                           45-55

8 mm 50-60 94-122 135-175 158-205

10 mm 55-70 90-120 115-140 140-175 175-220 108-147 155-210 181-246 220-300

13 mm 60-80 120-150 150-185 185-230 230-290 136-185 195-265 229-311 280-380

16 mm 70-90 140-180 180-220 225-280 280-350 164-220 235-315 275-369 335-450

19 mm 75-95 150-190 200-240 255-320 320-400 182-241 260-345 304-403 370-490

22 mm 80-100 160-200 220-260 275-345 345-430 199-262 285-375 335-439 410-535

25 mm 85-110 170-220 230-280 295-370 365-455 210-279 300-400 352-460 430-570

32 mm 110-155 190-235 250-320 325-430 405-535 217-307 310-440 380-500 440-630

38 mm 210-250 300-380 360-490 445-605 251-349 360-500 422-550 515-715

45 mm 350-440 410-560 510-700 279-388 400-555 468-600 570-790

51 mm 465-630 580-790

t/h
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Barmac® 
B -sarja™

5353



Maksimoitu käytettävyys
– Kestävät, helposti  

vaihdettavat kulutusosat
– Metso IC™ -murskainautomaatio 

valvoo toimintoja

Laadukkaat loppu- 
tuotteet
– Ainutlaatuinen kivi kiveä vasten 

-periaate tuottaa ensiluokkaisen 
kuutiomaisen muodon

– Suorituskykyä on helppo 
hienosäätää roottorin nopeudella 
tai ohisyöttösuhteella

– Osien kulumisella ei ole  
vaikutusta tuotteen 
murskausasteeseen tai  
laatuun

Barmac® B -sarja™
Miksi kannattaa valita Metson  
keskipakomurskain?
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Helppo asentaa 
ja huoltaa
– Minimaaliset perustusvaatimukset
– Nostotyökalut saatavilla huoltoa  

varten
– Roottorin tarkastusluukku ja huolto

Turvallisuus
- Lukituslaite takaa turvallisuuden  

käytön aikana
– Erikoistyökalut roottorin huoltoa  

ja nostoa varten
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Barmac B -sarjan keskipakomurskain (VSI) on 
alkuperäinen kivi kiveä vastaan 
-keskipakomurskain. Siitä on tullut synonyymi 
laadukkaille lopputuotteille louhosteollisuudessa 
ja mineraalien jalostuksessa. 

Keskipako-
murskaimet
Barmac®
B -sarja™

Todistetusti ensiluokkaista tuotelaatua
Murskausprosessin ansiosta Barmac-keskipakomurskain on  
ainutlaatuinen. Useimmat muut murskaintyypit käyttävät 
kivenmurskaukseen metalliosia, mutta Barmac-
keskipakomurskain hyödyntää laitteeseen syötettävää kiveä 
kiveä vasten murskauksessa. Tämä autogeeninen murskausliike 
tuottaa pienimmän mahdollisen kustannuksen tonnia kohti 
verrattuna muihin iskumurskausmenetelmiin. Barmac-
keskipakomurskaimen nopean keskipakomurskauksen avulla 
voidaan parantaa materiaalin virheettömyyttä ja muotoa ja 
tuottaa markkinoiden laadukkaimmat lopputuotteet. Mitä 
kuutiomaisempi tuote on, sitä paremmin se toimii betonin ja 
asfaltin ainesosina. 

Barmac-keskipakomurskainta käytetään yleensä murskauspiirin 
viimeisessä vaiheessa. Louhos- ja rakennusteollisuus on aina 
ollut Barmac-keskipakomurskaimen pääsovellusalue. Käytössä 
on tuhansia murskaimia. Barmaceja on käytössä myös vaativissa 
töissä, kuten teollisen hiekan, kasauuton, esihionnan, teollisuus-
mineraalien ja kierrätysalan sovelluksissa. Hyvän lopputuloksen 
varmistaa vapaaseen iskuun perustuva murskaus- ja hiontaliike 
yhdistettynä kykyyn käsitellä syötteen hienoainesta. 
Murskaimen suorituskykyä voidaan hienosäätää kätevästi root-
torin nopeutta tai ohisyöttösuhdetta muuttamalla.

Edut
• Valmiin tuotteen erinomainen kuutiomaisuus
• Mahdollisuus hallita tuotekokoa
• Pienet kulutusosakustannukset ainutlaatuisen 

kivi kiveä vastaan -murskauksen ansiosta
• Hienoaineksen syöttö mahdollista
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Barmac B -sarjan keskipakomurskain on ylivoimainen, kun vaaditaan 
maksimaalista käytettävyyttä, pieniä käyttökustannuksia, tasalaatuisen laadukkaita 
lopputuotteita ja murskainta, joka täyttää kaikki uusimmat turvavaatimukset. 

Barmac® B -sarjan™ 
keskipakomurskain
Sinun kilpailuetusi

Menestyksen ytimessä
Barmac-keskipakomurskaimen roottori on kehitetty 
pidentämään kulutusosien käyttöikää ja 
parantamaan käyttöastetta vähentämällä osien 
vaihtoon tarvittavaa aikaa. Korkean roottorin 
teknologia (DTR) mahdollistaa suurimmat  
kapasiteetit mahdollisimman pienellä 
sähkönkulutuksella. 

Aidot, ensiluokkaiset Metso-osat takaavat 
ongelmattoman käytön. Oikeat materiaalit ja profiilit 
varmistavat pitkäaikaisen murskauksen.

Ohisyöttö optimoi laadun
Syöttömateriaalin ensisijainen reitti kulkee roottorin 
läpi, jossa materiaali kiihdytetään jopa 80 m/s:n 
nopeuteen ennen kuin se syötetään 
murskauskammioon. Lisäksi materiaalia voidaan 
syöttää suoraan murskauskammioon roottorin ohi. 
Ohisyöttöominaisuuden avulla käyttäjä voi 
optimoida kapasiteetin ja virrankulutuksen sekä 
säätää tuotteen murskausastetta ja muotoa 
vaatimusten mukaisiksi.

Käyttäjäystävällinen, minimoi seisonta-ajan
Barmac B -sarjan keskipakomurskain on suunniteltu 
helpoksi asentaa. Perustustarpeet ovat minimaaliset 
toiminnan pienten staattisten ja dynaamisten 
voimien ansiosta. 

Huoltoaikaa lyhentää merkittävästi nopea pääsy 
roottorin osiin turvallisen tarkistusluukun kautta. 
Kannen nostolaitteen ja roottorin huoltopuomin 
ansiosta ulkoinen nosturi on tarpeeton 
määräaikaishuollossa. Tämä mahdollistaa helpon 
pääsyn sisäpuolen mekanismeihin sekä nopean 
roottorin vaihdon. 

Yksinkertainen ja luotettava automaattinen voitelu 
huolehtii päivittäisestä pääakselin voitelusta. IC3-
murskainautomaatio takaa turvallisen toiminnan ja 
kunnon valvonnan.

Barmac B -sarjan edut
• Korkean roottorin teknologia (DTR) 

maksimoi kapasiteetin 
• Tuotteen hienosäätö ohisyötöllä
• Lukuisat lisäominaisuudet 

helpottavat asennusta ja huoltoa
• Metso-osat takaavat 

ongelmattoman toiminnan
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Metson uusi Orange-
sarjan roottori on 
käyttäjäystävällinen ja 
taloudellinen ratkaisu. Se 
lisää selvästi käytettävyyttä,  
lyhentää huoltotaukoja 
ja pidentää kulutusosien 
käyttöikää.

Barmac® B -sarja™

*) Jopa 220 kW yksimoottorikäytössä 
**) Sisältäen moottorit

B6150SE™ B7150SE™ B9100SE™

Tekniset tiedot

Suurin syötekoko 37 mm 45 mm 50 mm 

Nopeus 1500 – 2500 rpm 1100 – 2100 rpm 1000 – 1800 rpm

Teho 75 - 160 kW 160 – 320 kW** 320 – 600 kW

Murskaimen toimintapaino **) 6 400 kg 12 400 kg 14 400 kg

Kapasiteetti

Vähimmäiskapasiteetti 60 t/h 125 t/h 263 t/h

Enimmäiskapasiteetti ohisyötöllä 217 t/h 545 t/h 775 t/h
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Murskainautomaatio
Kattava valikoima älykkäitä Metso IC™ -murskainautomaatioratkaisuja on saatavana Metso-murskaimiin. 
Metso IC -automaatioratkaisut takaavat parhaan suorituskyvyn ja ne on kehitetty vastaamaan 
asiakastarpeita ja murskauslaitosten vaatimuksia. IC-järjestelmät takaavat tasaisen suorituskyvyn, 
turvallisuuden ja murskainarvojen helpon hallinnan.

IC-automaatio tuo tarkkuutta ja johdonmukaisuutta murskaimen toimintoihin. Tämä takaa ennustettavan 
ja vakaan tuotannon, laadukkaat lopputuotteet sekä murskaimen ja koko murskauslaitoksen tuottavan 
toiminnan.

IC-automaatioon sisällytetyt optimoidut käynnistys- ja pysäytyskomennot takaavat, että murskain toimii 
oikein kaikissa olosuhteissa ja että murskaimen seisonta-aika on minimaalinen.

IC -murskainautomaatio mahdollistaa Metso-murskaimen suorituskyvyn maksimoinnin. Järjestelmä 
seuraa öljyn lämpötilaa, tehonottoa ja öljynpainetta viestittäen jatkuvasti murskaimen todellisesta 
kuormasta. IC-murskainautomaatio valvoo murskaimen kuntoa ja huomauttaa ajoissa murskaimen 
mahdollisista ongelmista. Tämä voi auttaa ratkaisemaan ongelman ennen sen muuttumista vakavaksi ja 
kalliiksi.

Metso IC -murskainautomaatio voidaan liittää helposti mihin tahansa laitosautomaatiojärjestelmään, 
joita murskaus- ja seulontateollisuudessa käytetään. Tämä mahdollistaa murskaimen ja koko laitoksen 
keskitetyn hallinnan, jolloin käyttäjä voi turvallisesti hallita ja muuttaa murskaimen toiminta-arvoja 
tarpeiden mukaan yhdestä paikasta.

Helppo yhdistettävyys mihin tahansa laitosautomaatiojärjestelmään on yksi Metson IC™ -murskainautomaation etuja.

Metso IC™ -murskainautomaatio

62



Metso IC™ -murskainautoamaatio on helppo ja turvallinen käyttää.  
Prosessi voidaan käynnistää ja pysäyttää painamalla yhtä nappia.

Metso IC™ -murskainautomaatio säätää murskausprosessin automaattisesti. Voit myös 
hyödyntää hienosäätöominaisuuksia optimoidaksesi helposti murskausprosessin.
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Metso
seulat ja syöttimet
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Metson syöttimissä ja seuloissa yhdistyvät 
ihanteellinen käytettävyys ja alhaiset 
käyttökustannukset ongelmattoman ja 
luotettavan muotoilun sekä kulutus- ja 
varaosien helpon saatavuuden ansiosta. 

Metso
seulat ja 
syöttimet

Luotettavaa seulontakykyä
Metso on tunnettu murskaussovellusten ja kattavien mineraali-
prosessointiratkaisujen toimittajan ohessa myös tärylaitteiden 
asiantuntijana. Esimerkiksi erittäin arvostettuja ja jykeviksi suun-
niteltuja Metso PREMIER CVB -seuloja on myyty yli 3 000 ja nillä 
seulotaan luotettavasti kaikkialla maailmassa.

Helppo huoltaa
Metson modulaarisia MV-tärytinyksikkö on poikkeuksellisen 
helppo huoltaa. Perinteisistä ratkaisuista poiketen  
MV-yksiköissä on kaksoislaakerit, joilla taataan pitkä käyttöikä. 
Modulaarinen rakenne ja hyvin saatavilla olevat kulutus- ja vara-
osat yhdistettyinä seularunkoon, jossa on pieni kuormitus, 
takaavat maksimaalisen käytettävyyden. 

Turvallinen käyttää
Helppo huolto ja työturvallisuus ovat olennaisia asioita, joissa 
Metson on myös alallaan edelläkävijä. Olivatpa prosessin vaati-
mukset mitä tahansa, Metsolta löydät oikean ratkaisun: luotet-
tavat vinoseulat, tehokkaat vaakaseulat ja korkean kapasiteetin 
banaaniseulat. Kun kerrot käyttötarkoituksen, niin Metson asian-
tuntijat auttavat valitsemaan kaikkien tuottavimman ja talou-
dellisimman tärylaitteiston.

Edut
• Luotettavuus
• Käytettävyys
• Suorituskyky
• Pienimmät kokonaiskustannukset
• Työturvallisuus
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Metson PREMIER ja COMPACT -seulat 
Miksi kannattaa valita Metson seula?

Suorituskyky
– Kätevä iskun ja nopeuden säätö
– Kattava seulaverkkovalikoima
– Kattava lisävarustevalikoima

Työturvallisuus
– Reilusti tilaa seulatasojen välissä
– Turvalliset hihnasuojat 
– Kierrejousien turvasuojat 
– Kumiset vaimentimet vakiona
– Valmius pöly- ja melusuojaukseen
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Kestävyys
– MV-tärytinyksiköissä pitkä  

laakereiden käyttöikä 
– Hitsaamattomat sivulevyt ja 

pultattu kokoonpano 
– Vankka seulatason runko- 

rakenne
– Tinkimätön kulumissuoja- 

standardi

Helppo huoltaa
– Modulaariset MV-tärytinyksiköt 
– Hyvä pääsy seulaverkkoihin, 

nopeat vaihdot
– Helposti vaihdettava 

poikkipalkin suojaus
– Modulaariset, kulumista ja 

iskuja kestävät kumissuojat
– Keskitetty ja kätevästi  

sijoitettu voiteluputkisto
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Metso PREMIER CVB -sarjan seulat ovat oikea 
valinta, kun haluat monipuolisen ja kestävän 
laitteen seulontaprosessiin. 

Vinoseulat
Metso 
PREMIER™

Alhaisimmat kokonaiskustannukset seulonnassa
Metson CVB -sarja on yksi tunnetuimmista seulamerkeistä kaut-
ta vuosien. Seulatasojen vankat rungot ovat hyvä esimerkki kes-
tävyydestä ja luotettavuudesta. Akselilinja on sijoitettu paino-
pisteeseen, jolloin tuloksena on tasaisen pyörivä liike koko seu-
lonta-alalla. 

Säädettävän, 12–22 asteen kallistuskulman kanssa pyörivä liike 
takaa erinomaisen seulontatehokkuuden kaikissa sovelluksissa 
esiseulonnasta hienoseulontaan. Hitsaamattomat poikkipalkit 
vähentävät väsymisrasitusriskiä ja pidentävät tuotteen käyttöi-
kää. Lisäksi CVB-sarjassa on hitsaamattomat sivulevyt, jotka 
parantavat seulan kestävyyttä ja kuormituksen sietoa. Pultitettu 
rakenne takaa vankkuuden ja poistaa osien irtoamisriskin. CVB-
sarjan vinoseulat ovat usein taloudellisin ratkaisu investointi- ja 
energiakustannusten osalta verrattuna muuntyyppisiin seuloi-
hin. 

Metso CVB -sarja on suunniteltu takaamaan pienimmät käyttö-
kulut. Ongelmaton rakenne sekä hyvä kulutus- ja varaosien saa-
tavuus lyhentävät seisonta-aikaa. 

Edut
• Jopa 4 G:n pyörivä liike
• Säädettävä kaltevuus 15–20°
• Erinomainen turvasuunnittelu
• Ensiluokkainen kulumissuojaus
• Metson MV -tärytinyksiköt
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Tehosta seulontaa Metso PREMIER ES -sarjan 
seulojen mullistavalla, elliptisellä liikkeellä. 

Vaakaseulat
Metso
PREMIER ES™ 

Tehokasta seulontaa
Metso PREMIER ES -sarjan seuloissa on kaksi tasapainottama-
tonta akselilinjaa, jotka pyörivät vastakkaisiin suuntiin tuottaen  
elliptisen liikkeen. Tämä yksinkertainen ratkaisu on tehokkaampi 
kuin perinteiset vaakaseulat, joissa on lineaarinen liike. Tämän 
ansiosta ES-sarja on luotettavampi kuin muut elliptisen liikkeen 
seulat. Lisäksi ES-sarja erottaa tarkasti kosteat ja tarttuvat olo-
suhteet. ES-sarjan elliptinen liike tuottaa jopa 25 prosenttia suu-
remman kapasiteetin kuin perinteinen, samankokoinen seula. 

Hankalissa seulontaolosuhteissa – kuten märkäseulonnassa ja 
likaisten materiaalien seulonnassa – ES-sarja tuottaa juuri tarvi-
tun seulontaliikkeen. Koska seulat pystyvät käsittelemään kai-
kenlaisia materiaaleja kiinteistä aineista soraan, voit luottaa seu-
lan luotettavaan toimintaan kaikissa sovelluksissa, joissa edelly-
tetään suurta seulontatarkkuutta ja tehoa. 

ES-sarja on suunniteltu pitämään seisonta-ajat ja huollot mini-
missä, sillä seulassa ei ole hammaspyöriä, hihnoja tai öljyvuoto-
ja. 

Verrattuna muihin elliptisen liikkeen seuloihin ES-sarjassa on 
jopa 50 prosenttia enemmän tilaa tasojen välissä.

Edut
• Jopa 6 G:n elliptinen liike
• Tehokas seulontatulos
• Säädettävä kaltevuus 0–5°
• Helppo huoltaa
• Metson MV -tärytinyksiköt
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Metso PREMIER TS -sarja on oikea valinta, kun 
tarvitset hyvin suunniteltuja, korkean 
kapasiteetin seuloja. 

Monitasoseulat
Metso 
PREMIER TS™

Korkean kapasiteetin seulontaa
Metso PREMIER TS -sarjan banaaniseula on kolmitasoseula, joka 
takaa elliptisellä liikkeellä nopean seulontanopeuden ensim-
mäisellä tasolla, pyörivällä liikkeellä keskinopean kuljetusnopeu-
den toisella tasolla sekä taaksepäin pyörivällä elliptisellä liikkeel-
lä hitaan kuljetusnopeuden kolmannella tasolla. Hitaampi kulje-
tusnopeus ja voimakas kerrostuminen takaavat enemmän aikaa 
ja pinta-alaa seuloa oikeankokoiset lopputuotteet. Yksi akseli 
painopisteen yläpuolella tuottaa elliptisen liikkeen eri kulmissa. 

TS-sarjan banaaniseula tuottaa jopa 40 prosenttia paremman 
kapasiteetin kuin tavanomainen vinoseula, jos syöttömateriaali 
sisältää runsaasti hienoainesta. Turvallinen työympäristö on yksi 
Metson tärkeimmistä tavoitteista ja turvallisuusratkaisut keskei-
nen osa toimintaamme.  

Syöttösuppilo, purkuränni ja kardaaniakseli on varustettu vakio-
na laadukkailla, iskunkestävillä kumisilla suojalevyillä. 
Lisävarusteet, kuten vaihdettava poikkipalkin suoja ja modulaa-
riset Trellex LS -seulaverkot, tekevät seulasta erinomaisen valin-
nan korkean kapasiteetin sovelluksiin, jolloin taataan hyvä käy-
tettävyys.

Edut
• Jopa 6 G:n elliptinen liike
• Erinomainen seulontateho
• Kaltevuudet 25–20–15° välillä
• Helppo huoltaa
• Metson MV -tärytinyksiköt
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Modulaariset seulaverkot
• Trellex® LS RU ja -PU

Sivujännitteiset seulaverkot
• Trellex® TCO RU ja -PU

Automaattinen keskusvoitelu
• Sähkötoiminen voiteluyksikkö

Suutinputkiyksikkö
• Ihanteellinen märkäseulontaan

Modulaarinen kiskon  
kulumissuoja
• Kestävä, Trellex®-polyuretaania

Galvanointikäsittely
• Paras korroosiosuoja

Tukkeutumisen estojärjestelmä
• Polyuretaaniset Trellex® ABR 

-tangot

Poikkipalkkisuojaus
• Trellex® CMP -polyuretaania

Pölynpoistojärjestelmä
• Trellex®-pölynpoisto

Laajan lisävarustevalikoiman avulla voit mukauttaa seulan omien tarpeittesi mukaan. Näiden 
lisävarusteiden hyödyntäminen auttaa optimoimaan laitoksen tehokkuuden ja käyttöasteen.

Varustele oma seulasi

Kattava lisävarustevalikoima sinun tarpeisiisi
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Tekniset tiedot - täryseulat

Metso PREMIER CVB™ -sarjan seulat

Valikoima Tason mitat Pinta-ala Tasot
MV-tärytin-

yksikkö
Paino *)

CVB102P™
CVB103P™ 1 565 x 3 660 mm 

5,7 m2 2 
3    

2 x MV2 
2 x MV2   

4 800 kg  
5 800 kg    

CVB202P™
CVB203P™ 1 870 x 4 880 mm 

9,1 m2 2 
3    

2 x MV3 
2 x MV3   

7 800 kg  
9 800 kg    

CVB302P™
CVB303P™ 1 870 x 6 100 mm 

11,4 m2 2 
3    

2 x MV3 
2 x MV3   

7 800 kg  
11 500 kg    

CVB402P™
CVB403P™ 2 480 x 6 100 mm 

15,1 m2 2 
3    

2 x MV4 
2 x MV4   

11 700 kg  
17 000 kg   

CVB102™
CVB103™
CVB104™

1 565 x 3 660 mm 
5,7 m2 2 

3 
4

2 x MV2
5 000 kg  
6 000 kg  
7 000 kg 

CVB202™
CVB203™
CVB204™

1 870 x 4 880 mm 
9,1 m2 2 

3 
4

2 x MV3
8 000 kg  

10 080 kg  
12 280 kg 

CVB302™
CVB303™
CVB304™

1 870 x 6 100 mm 
11,4 m2 2 

3 
4

2 x MV3 
2 x MV3 
2 x MV4

10 500 kg  
11 900 kg  
14 000 kg

CVB402™
CVB403™ 2 480 x 6 100 mm 

15,1 m2 2 
3      

2 x MV3 
2 x MV4

12 000 kg  
17 000 kg 

CVB502™
CVB503™ 2 480 x 7 320 mm 

18,2 m2 2 
3      

2 x MV4 
4 x MV3

16 000 kg  
22 500 kg 

CVB602™
CVB603™ 3 070 x 7 320 mm 

22,5 m2 2 
3      

4 x MV3 
4 x MV4

21 000 kg  
23 000 kg 

Metso PREMIER ES™ -sarjan seulat

Valikoima Tason mitat Pinta-ala Tasot
MV-tärytin-

yksikkö
Paino *)

ES202™
ES203™ 1 870 x 4 880 mm '

9,1 m2 2 
3

2 x MV2 / 2 x MV3
9 500 kg  

10 500 kg     

ES302™
ES303™ 1 870 x 6 100 mm 

11,4 m2 2 
3

2 x MV2 / 2 x MV3
9 500 kg  

11 500 kg 

ES402™
ES403™ 2 480 x 6 100 mm 

15,1 m2 2 
3

2 x MV3 / 2 x MV4
12 360 kg  

16 500 kg )

Metso  PREMIER TS™ -sarjan seulat

Valikoima Tason mitat Pinta-ala Tasot
MV-tärytin-

yksikkö
Paino *)

TS2.2™
TS2.3™

1 500 x 5 000 mm 7,5 m2 2 
3

2 x MV2 
2 x MV2

6 000 kg  
8 000 kg

TS3.2™
TS3.3™

1 800 x 6 000 mm 10,8 m2 2 
3

2 x MV3 
2 x MV3

8 000 kg  
10 000 kg 

TS4.2™
TS4.3™

2 400 x 6 000 mm 14,4 m2 2 
3

2 x MV4 
2 x MV4

9 000 kg  
12 000 kg

TS5.2™
TS5.3™

2 400 x 8 300 mm 20 m2 2 
3

2 x MV4 
4 x MV3

16 000 kg  
20 000 kg 

TS6.2™
TS6.3™

3 000 x 8 300 mm 25 m2 2 
3

4 x MV3 
4 x MV4

20 000 kg  
24 000 kg 

*) Arvot ovat viitteellisiä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Metsoon. 
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Metso COMPACT™ -seulat

Metso COMPACT 
CVB-M™ s-seulat 
mahtuvat yhteen 
konttiin, jolloin 
niiden siirto sujuu 
helposti. 

Metso COMPACT CVB-M™  vinoseulat, joisa on pyöreä 
seulontaliike, tarjoavat yhden monipuolisimmista ja 
luotettavimmista seulamalleista. Tilaa säästävä rakenne on 
optimoitu hyvän liikuteltavuuden saavuttamiseksi, tinkimättä 
seulonnan tehokkuudesta.

Joustava seulontaratkaisu
Monessa sovelluksessa laitteiden työkuntoon laitto on keskeinen tekijä - erityisesti 
silloin, kun seuloja on liikuteltava paikasta toiseen.  Metso COMPACT CVB-M™ 
-vinoseulojen rakenne on suunniteltu niin, että ne voidaan asettaa nopeasti 
seulontakuntoon.  Myös seulaverkkojen vaihto käy nopeasti samoin kuin 
seulontaiskun ja kierrosnopeuden säätö.
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Metso COMPACT CVB-M™ -vinoseulat

Malli Tason mitat Seulonta-ala Tasot MV -täry-yksikkö Paino *)

CVB1540-3M™
CVB1540-4M™

1 500 x 4 000 mm 6 m2 3
4

2 x MV2
4 000 kg                                                      

10 000 kg    

CVB1845-3M™
CVB1845-4M™ 1 800 x 4 500 mm                     

8.1 m2 3
4

2 x MV2
4 500 kg                                                   
5 100 kg    

CVB2060-3M™
CVB2060-4M™ 2 000 x 6 000 mm                     

12 m2 3
4

2 x MV3
6 500  kg                                                     
10 200 kg    

Metso COMPACT FS™ -vaakaseulat

Malli Tason mitat Seulonta-ala Tasot MV-täry-yksikkö Paino *)

FS252P™
FS253™ 1 800 x 4 900 mm                           

8.9 m2 2
3

6 x MV2
9 100 kg                                                    

12 000 kg     

FS303™ 1 800 x 6 100 mm                           
11.1 m2

3 6 x MV2 10 400 kg 

FS353™ 2 100 x 6 100 mm                           
13 m2

3 6 x MV3 13 500 kg 

FS403™ 2 400 x 6 100 mm                           
14.9 m2

3 6 x MV3 17 500 kg 

Yhtenä Metso COMPACT -seulasarjan mallina FS™-vaakaseulat on suunniteltu 
ahtaisiin paikkoihin, sekä kiinteisiin että liikuteltaviin sovelluksiin. FS-seuloissa 
on tarkkaan suunniteltuja ominaisuuksia vaivattoman ja luotettavan 
työskentelyn takaamiseksi. 

Tarkkaan seulontaan
Metso COMPACT FS™ -vaakaseuloissa on soikea seulontaliike. Seula on suunniteltu helppoa kuljetusta 
varten. Kolmiakselinen rakenne synnyttää voimakkaan, soikean värinän.  
Vaakaseulatasojen, hyvän kiihtyvyyden ja voimakkaan seulontaliikkeen yhdistelmä takaa tarkan 
seulontatuloksen.

*) Arvot ovat suuntaa antavia. Ole yhteydessä Metsoon lisätietojen saamiseksi. 
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Metso VG -sarjan esivälpät on suunniteltu  
kovimpia sovelluksia, korkeaa kapasiteettia ja 
karkean materiaalin käsittelyä varten joko 
kiinteissä tai siirrettävissä laitoksissa. 

Esivälpät
Metso 
VG -sarja™

Suuri välppäysteho kertoo tuottavuudesta
VG-sarjan esivälpät pystyvät maksimoimaan esilaitoksen tehok-
kuuden monenlaisissa sovelluksissa. 

VG-sarjan esivälppiä voidaan käyttää erilaisten syöttimien kans-
sa, kuten työntö-, apron- ja täryttävien teräskennosyöttimien 
kanssa. 

Nopeutta ja iskua voidaan säätää helposti, jolloin voidaan taata 
esimurskaimen optimaalinen syötönohjaus. Pitkä isku tuo 
paremman välppäystehon, jolla tuotetaan lineaarinen liike suu-
rella G-voimalla (5,5 G). Välppäseulamme ovat hieman kaltevia 
(5°) tukkeutumien estämiseksi, kun syöte on tahmeaa ja sisältää 
hienoainesta. Välppään voidaan asentaa erilaisia varusteita, joilla 
taataan kattava erottelukyky. Tärypalkki on hitsaamaton ja 
rakenteeltaan kokonaan pultattu, millä taataan optimaalinen ja 
vankka toiminta. MV-täry-yksikön ja kardaaniakselin rakenne 
takaavat luotettavamman toiminnan kuin suora hihnakäyttö.tin

Edut
• Metso MV -tärytinyksiköt
• Suuri G-voima
• Säädettävä isku
• Kokonaan pultattu rakenne
• Helppo huolto
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Metso VF -sarjan tärysyöttimet on suunniteltu 
kovimpia sovelluksia, korkeaa kapasiteettia ja 
karkean materiaalin käsittelyä varten joko 
kiinteissä tai siirrettävissä laitoksissa.

Tärysyöttimet
Metso 
VF -sarja™

Maksimaalista tehokkuutta esierotteluun
Pitkä isku tarkoittaa entistä parempaa välppäystehoa, kun syöte 
sisältää runsaasti lohkeilevaa materiaalia. Hyvän prosessinhallin-
nan ja toimintojen joustavuuden lisäksi Metson VF-syöttimet on 
suunniteltu takaamaan huollon helppous ja luotettavuus. 

Tärysyöttimet on varustettu tunnustusta saaneilla 
MV-tärytinyksiköillä, joiden kardaaniakselin rakenne on vastaava 
kuin seuloissamme. MV-malli varmistaa varaosien hyvän saata-
vuuden, helpon huollon ja erinomaisen kestävyyden.

Metson tärysyöttimet voidaan optimoida laajalla lisävarustevali-
koimalla asiakkaan tarpeet huomioiden. Voit valita sähkö- tai 
hydraulikäytön, teräs- tai kumisuojalevyt, tärykourun syöttimen 
alle ja automaattisen voiteluyksikön.

Edut
• Metso MV -tärytinyksiköt 
• Säädettävä isku
• Kokonaan pultattu rakenne
• Helppo huolto
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Yhteensopivuus esimurskien kanssa

Leukamurskain

Tärysyötin Erillinen syötin + täryvälppä Suositeltu syöte

Kapasiteetti *) Suurin  
syötekoko *)Teräskennosyötin Työntösyötin Täryvälppä

Normaali Tahmea syöte
Paljon 

hieno ainesta 
syötteessäSiirrettävä Kiinteä Kiinteä

C80™ TK8-27-2V TK8-32-2V 300 t/h 450 mm

C96™ TK9-32-2V TK9-32-2V 350 t/h 500 mm 

C100™ 500 t/h 700 mm DET10-38 VG540-3V X X

C106™ TK11-42-2V 500 t/h 700 mm 

C116™

TK11-42-2V 500 t/h 700 mm 

B10-52-2V X 500 t/h 700 mm

DET10-38 VG540-3V X X 500 t/h 700 mm 

C120™

TK12-42-2V

600 t/h 800 mm
VF561-2V X

PF561
VG540-3V

X

HRBM60-12 X

C130™

VF561-2V X
700 t/h

900 mm PF561
VG540-3V

X

HRBM60-12 X 600 t/h

C150™

VF661-2V VF661-2V X
1 000 t/h

900 mm PF661
VG645-3V

X

HRBM60-15 X 900 t/h

C160™

VF866-2V VF866-2V X 1 300 t/h 1 200 mm 

PF661 VG645-3V X 1 000 t/h
1 000 mm 

HRBM65-17 VG745-3V X 1 100 t/h  

HRBM70-19 VG860-4V X 1 300 t/h
1 200 mm

Apron LH18-48 X 1 300 t/h

C200™

VF866-2V X 1 500 t/h

1 200 mm HRBM70-19 VG860-4V X X 1 300 t/h

Apron LH21-48 X X 1 800 t/h

Iskupalkkimurskain

Tärysyötin Erillinen syötin + täryvälppä Suositeltu syöte

Kapasiteetti *) Suurin 
syötekoko *)Teräskennosyötin Työntösyötin Täryvälppä

Normaali Tahmea syöte
Paljon 

 hienoainesta 
syötteessäSiirrettävä Kiinteä Kiinteä

NP1110M™ TK9-42-2V 400 t/h 600 mm

NP1213M™ TK11-42-2V 540 t/h 600 mm 

NP1313™

VF561-2V X

620 t/h

900 mm 

PF561
VG540-3V

X 900 mm 

HRBM60-12 X 900 mm 

NP1415™

VF661-2V X

750 t/h

1 000 mm 

PF661
VG645-3V

X 1 000 mm 

HRBM60-15 X 1 000 mm 

NP1620™

VF866-2V X

1000 t/h

1 300 mm 

HRBM65-17 VG745-3V X X 1 100 mm 

HRBM70-19 VG860-4V X X 1 300 mm 

Apron LH18-48 X X 1 300 mm 

NP2023™

VF866-2V X 1 800 t/h 1 500 mm 

HRBM70-19 VG860-4V X X 1 300 t/h 1 500 mm 

Apron LH24-61 X X 2 000 t/h 1 500 mm 

*) Huom.: Enimmäissyöttömäärät ovat viitteellisiä ja määritetty kuivissa olosuhteissa materiaalin massatiheydelle 1,6 t/m3.
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Metso 
Sovellusosaaminen
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Saku Pursio

10 %32 %57 %

VF886-2V

C200

GP500S

CVB2661-3P

CVB2661-2

CVB2060-2

TS4.3

Barmac B9100SE

HP6

Bruno™-prosessisimulointityökalu

88



11 %12 %15 %

6 % 16 % 29 %

NP13

NP1415

ES403

ES402

CVB202P

Bruno-prosessisimulointityökalu auttaa 
 maksimoimaan murskauslaitoksen tuotannon
Metson Bruno-prosessisimulointityökalu auttaa valitsemaan oikeat 
Metso-laitteet ja optimoimaan murskauslaitoksen suorituskyky. 
Osaaminen ja laskentamallit ohjelmiston taustalla perustuvat 
tuhansiin oikeisiin murskauksen ja seulonnan testituloksiin.
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Sovellusesimerkkejä
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Sovellusesimerkkejä
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Palvelut

9494



Huoltopalvelut

Maksimoimme tuoton 
investoinneillesi

Kattavat huoltopalvelumme tarjoavat käyttöösi kaiken: alkuperäisistä 
vara- ja kulutusosista edistyksellisiin, tarpeittesi mukaan sovitettuihin 
huoltopalveluihin. Voit luottaa Metson ammattitaitoon, joka on saatavil-
la maailmanlaajuisesti yli 70 huoltokeskuksessa, 10 jakelukeskuksessa ja 
20 alueellisessa varaosavarastossa. Oli kyseessä kulutus- tai varosatarve, 
käyttövarmuuspalvelut tai räätälöidyt laitteiden käytettävyyspalvelut, me 
varmistamme, että tarjoamme investoinnillesi parhaan mahdollisen am-
mattiosaamisen.

Vara- ja kulutusosapalvelu
Metson alkuperäiset varaosat varmistavat, etä laittesi tehokkuus ja käytettävyys pysyvät maksimissaan, tuloksena alhaisimmat 
mahdolliset kulut tuotettua mursketonnia kohden. Pitkäaikaisen kokemuksen perusteella voit luottaa, että tärkeimmät vara- 
ja kulutusosat ovat aina saatavillasi. 

Metson osat on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista parhailla laitteilla ja tekniikoilla. Alkuperäiset OEM-osat takaavat, 
että laitteiden kapasiteetit ovat aina parhaat mahdolliset, alentaen tuotantokustannuksiasi. 

Murskainten kammioiden ja mantteleiden optimointi voidan toteuttaa juuri sinun murskausprosessia varrten. Jatkamme 
kehitystyötä koko ajan, sillä murskausprosessit saattavat vaihdella aina murskattavien ainesten mukaan. Voimme asettaa 
tavoitteet tarpeittesi mukaan, kuten esimerkiksi mahdollisimman pitkä kulutusosien kestoikä, hienommat lopputuotteet tai 
mahdollisimman nopea kulutusosien vaihto.

Asiantuntijapalvelut
Kokenut kenttähuoltotiimimme on käytössäsi työmaakäynneille. Maailmanlaajuisena toimijanatiedämme, miten voit paran-
taa laitoksesi tuottavuutta, käyttöastetta, ja turvallisuutta ennakoivan huollon avulla.  

Käytössäsi ovat myös kattavat korjaamopalvelumme. Kunnostus on usein taloudellinen vaihtoehto uuden ostolle tai 
vaihdolle. Huoltopalvelut ovat saatavilla tuotantolaitostemme yhteydessä tai kattavan huoltopalveluverkostomme avulla. 
Vuosikymmenten kokemuksella pystymme korjaamaan rikki menneen tai vahingoittuneen laitteesi sekä vaihtamaan kaikki 
kuluneet  osat.
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Palvelut
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Elinkaaripalvelut
Metso käyttää teollisuuden parhaita käytäntöjä, jotta saavuttaisit 
parhaan mahdollisen tuloksen. Elinkaaripalvelumme sisältävät 
uudet laiteasennukset, huoltotyöt, prosessin parannustoimet 
samoin kuin laiteuudistukset. 

Metson tehokkuuspalvelut sisältävät muutakin kuin huollon. Nii-
hin kuuluvat kattava laite- ja prosessituntemus, joiden perusteella 
voimme tarjota ratkaisut, jotka soveltuvat parhaiten tarpeisiisi. 
Urakkatyön ohessa Metso on kehittänyt eritasoisia huoltoso-
pimuksia, joista voit valita sinulle sopivan.

Laitteiden käytettävyyspalvelut
Laitteiden käytettävyyspalvelut tähtäävät luotettavuuden mak-
simointiin, sisältäen kaikki keskeiset laitoksen komponentit, aina 
75%:iin koko laitoksen osista. Kuljetus- ja huoltotöiden ohjaus 
kuuluvat palveluihin.

Käytettävyyspalveluihin kuuluvat myös Metson asiantuntijan 
työmaakäynnit.  Asiantuntijat auttavat sinua optimoimaan tuot-
tavuuden koko sen elinkaaren ajan ja varmistamaan alhaisimmat 
tuotantokulut. 

Ole yhteydessä lähimpään Metson huoltoon saadaksesi lisätietoja 
käytettävyyspalveluistamme.
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Metso Minerals, Lokomonkatu 3, PL 306, FI-33101 Tampere, puhelin 020 484 142, fax 020 484 143 
www.metso.com/fi

Metso, Lokotrack, Nordberg, Barmac ja, Trellex ovat Metson tai sen tytäryhtiöiden tai kumppaneiden rekisteröimiä tuotemerkkejä. 
 *Muut tuotenimet saattavat olla muiden yhtiöiden omistuksessa.
 *Caterpillar and CAT ovat Caterpillar Inc:n rekisteröimiä tavaramerkkejä. 


