
FlexHammer™ 1800 
Crawler

När tillgänglighet räknas - FH1800 Crawler

 » Enastående prestanda genom över 35 års 
erfarenhet.

 » FlexHammer™ systemet kan krossa fler typer 
av material än någon annan höghastighets- 
kvarn på marknaden.

 » Oöverträffad flexibilitet och hållbarhet

 » Svensk kvalitet.
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IQR FlexHammer™ 1800

FlexHammer™ 1800 är det självklara valet för större bolag i 
avfallsbranschen – där tillförlitlighet och tillgänglighet är viktiga 
nycklar till långsiktig framgång.

 » Vit RT och returträ över lag.
 » Tryckt virke, slipers och andra typer svårkrossade returträ- 

fraktioner.
 » GROT, stamved, industriavfall av olika slag, hushållsavfall, 

städbark, förpackningsmaterial osv.

FlexRejekt™
Detta är en säkerhetsfunktion som skyddar kvarnen från 
skada om något okrossbart matas in av misstag. Faktum 
är att det är detta system som gör att våra kunder över tid 
har högre kapacitet än någon annan konkurrent – varför de 
också återkommer till oss.

FlexHammer™ systemet används främst när du behöver en 
slutfraktion på omkring <100 mm genom att krossa i ett steg. 
De flesta av våra kunder behandlar material för återvinning eller 
energiåtervinning.

Hammarkvarnens design gör det möjligt att kraftigt modulera 
storleken på det utmatade materialet. Typiska fraktionsstorlekar 
är 0-50 mm, 0-100 mm eller 0-300mm. Alla fraktionsstorlekar 
däremellan kan uppnås.

FAKTA
Dimensioner: 12,8 (18,6) x 3,1 x 3,6 m.)

Redo för produktion inom 30 minuter 
efter transport.

Total vikt: 53 ton.

Chassi: Vikbara gångplan.

Matning: Hydrauliskt driven lamellmatare (stål) 
och inmatningsrulle.

Hammarkvarn: FlexHammer™ 1800.

Utmatningsband: c/c 14 m x 1600 mm (1800 option). 
Hydraulisk drift och vikning inför 
transport.

Magnet: Överbandsmagnet (elektro, 3,2 ton 
från ELME Magnets i Sverige).

Automatiskt 
brandsläckningssystem.

inkluderat.

Motor: Caterpillar C27– V12 875 hp, TIER 4 (euro 5 – möjlig att 
köra på HVO)

Bränsletankar: Cirka 2500 liter total volym.

Drivning: Kvarnen drivs av kraftband via hydraulisk koppling.

El-system: El-system: Byggt för enkel felsökning och med hög stan-
dard. Helt enkelt ett industriellt system byggt för att motstå 
tidens tand i svåra miljöer. Systemet styrs via fjärrkontroll.

PLC: Ett system framtaget internt och som inkluderar många 
inställningar som anpassar maskinen till operatörens tycke 
och smak eller för vilken typ av material som processas. 
Service funktion ingår där IQR kommer åt kvarnen på 
distans för enklare felsökning och tekniska råd.

Kapaciteter: våra kunder uppmäter dagligen kapaciteter på över 80 ton/
timma. Vanligaste typ av material är returträ. Snittkapac-
iteter ligger kring 40-50 ton/timma (~100 mm). Omstän-
digheter kring materialtyp, matningsmetoder och densiteter 
spelar in. Kapaciteter över 100 ton/timma är möjligt på 
returträ om omständigheterna är goda.

Typiska material:

Typiska fraktioner:

Välkänd för sin kapacitet och 
förmåga att tåla stryk.


