
Při prezentaci bylo vystaveno cel-
kem 19 strojů a z toho několik vý-
znamných novinek, kterým se bude-
me věnovat dále. Především se jedná 
o zcela nový typ třídiče FINLAY 693+ 
SPALECK. Tento třídič nabízí obě!!! 
sítové plochy v provedení FLIP FLOW. 
Rozměry obou sítových ploch jsou im-
pozantních 6,1 m × 1,52 m. Během 
prezentace tento stroj třídil materiál 
– poměrně vlhkou strusku, se kterou 
by si standardní třídič nevěděl rady po 
10-ti minutách provozu. Při osítování 
2 mm spodní síto a 5 mm horní síto 

třídil bez jediného prostoje na čištění 
sít !!! O tom, že tento stroj je naprosto 
ideální především pro třídění jemných 
frakcí kameniva, ale i například uhlí, 
strusky, popílku ze spalovny a dalších 
problematických materiálů není po-
chyb. Během testování v Belgii tento 
jedinečný stroj již potvrdil svoji domi-
nanci v této oblasti, když v přímém 
srovnání doslova deklasoval (o 25 % 
vyšším výkonem) výrobky některých 
konkurentů, mimochodem rodina 
mobilních třídičů FINLAY SPALECK 
se v průběhu několika týdnu rozroste 

o další stroj s označením FINLAY 873 
SPALECK. Jedná se o nový hrubotřídič 
řady 8, který se velikostí třídící plochy 
3,6 × 1,5 m zařadí mezi FINLAY 883+ 
a FINLAY 663, čímž bude osmičková 
řada kompletní.

Také v oblasti drtičů je na co se tě-
šit, protože se právě připravuje sério-
vá výrova čelisťového drtiče FINLAY 
J-1170AS se zavěšeným jednosít-
ným třídičem, schopným produkovat 
přesnou výslednou frakci resp. dvě 
výsledné frakce. Jedná se o modifika-
ci velmi oblíbeného čelisťového drtiče 
s tlamou 1100 × 700 mm s hydrau-
lickou asistencí nastavení výstupní 
štěrbiny a na přání s automatickým 
systémem otevření tlamy při vniknu-
tí nedrtitelného předmětu a dalšími 
doplňky včetně možnosti propojení 
s dalšími drtiči pomocí kabelu anebo 
dokonce bezdrátově. Kromě tohoto 
drtiče byly představeny kuželové dr-
tiče FINLAY C-1545 se zcela novou 
drtící komorou o průměru 1150 mm 
samozřejmě s unikátním systémem 
předtřídění a FINLAY C-1554 se zcela 
novou unikátní drtící komorou CEDA-

FINLAY 693+ SPALECK
Frakce 2-5 mm – výsledek práce  
FINLAY 693+ SPALECK

TEREX|FINLAY záplava novinek pro 
příští roky …
Na přelomu září a října proběhla dealerská konference společnosti TEREX|FINLAY 2014 v Londýně. To samo 
o sobě není až tak důležitá informace, ale nesmírně důležitou informací pro Vás, naše obchodní partnery je 
skutečnost, že začínáme sklízet plody obrovských investic do vývoje a výroby nových produktů. Doslova zá-
plava novinek na Vás čeká pro přelom letošního a příštího roku a ofenzíva bude pokračovat, protože v průběhu 
příštích dvou let bude uvedeno na trh bezmála 20 (slovy dvacet) nových anebo výrazně inovovaných modelů 
mobilních drtičů a třídičů…
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Obr. 4: Závody tractorpullingu ve městě Bernay, Francie (foto Jean-Marie Thuillier)



RAPIDS MVP480, který nabízí celkem 
10 konfigurací drtící komory s mož-
ností zpracovávat materiál do velikosti 
až 350 mm a s nastavením výstup-

ní štěrbiny až 71 mm!!! Neskutečná 
škála možností využití, kombinovaná 
s mobilitou, skvělou produktivitou 
a hlavně vynikající kvalitou výsled-

ného produktu. Další prezentovanou 
novinkou v oblasti drcení je vertikální 
odrazový drtič FINLAY V-2050.

S ohledem na snižování provozních 
nákladů je veliká pozornost věnová-
na hybridním pohonům, kde jsme 
schopni Vám standardně nabídnout 
kompletní drtící a třídící linku, zahr-
nující čelisťový drtič FINLAY J-1175 
s tlamou 1100 × 760 mm, kuželový 
drtič FINLAY C-1540 a také mobilní 
dvousítný třídič FINLAY 693 + a třísít-
ný FINLAY 694+ s duálním pohonem. 
Pokud je k dispozici externí zdroj el. 
energie, lze je připojit. A pokud není 
zdroj k dispozici, jsou tyto stroje vyba-
veny vestavěným diesel/elektrickým 
generátorem, takže jsou schopny pra-
covat i naprosto nezávisle. Toto řeše-
ní nabízí značné snížení provozních 
nákladů (podle zkušeností až 30 %) 
a také emisí jak v oblasti hluku, tak 
samozřejmě i v oblasti výfukových 
splodin. Rodina strojů s tímto druhem 
pohonu se bude i do budoucna po-
zvolna rozrůstat jak v rodině drtičů, tak 
i třídičů a hrubotřídičů. ❏
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Nové kuželové drtiče FINLAY C-1554 a FINLAY C-1545

Novinka pro rok 2015 FINLAY 873

Čelisťový drtič s vratkou FINLAY J-1170AS
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