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Juuri siellä, missä tarvitset meitä
Tarjoamme kilpailukykyä
Tiedämme Metsossa, että ainoa arvomme mitataan tuloksissa, joita 
hankimme asiakkaillemme. Yli vuosisadan kokemuksella tarjoamme 
alamme johtavan tietotaidon, suunnitteluresurssit sekä innovatiiviset 
teknologiaratkaisut käyttöösi. Maailmanlaajuinen länsäolomme 
takaa sen, että missä tahansa murskaat ja seulot, voit tehdä sen tulok-
sellisesti.

Jokainen Metson Lokotrack® on valmistettu käytettäväksi vuosikym-
menten ajan. Itse asiassa, ensimmäinen Lokotrack, joka valmistettiin 
vuonna 1985, on edelleen jokapäiväisessä työssä. Suunnitteluosaami-
nen ja tarkka laadunvalvonta varmistavat, että laittesi pysyy toimint-
akunnossa päivästä toiseen. Ensiluokkaiset osat sekä Caterpillar®-die-
selmoottorit varmistavat, että  Lokotrackisi toimii 
tasaisesti, tehokkaasti ja turvallisesti. 

Valitse alkuperäinen Lokotrack® ja varmista tuottoisan murskausura-
koinnin jatkuminen ilman keskeytyksiä. 
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Korkea kapasiteetti
- Markkinoiden parhaat murskaimet
- Hyvä luotettavuus ja käytettävyys
- Lokotrack sopii kaikille työmaille
- Metson kulutusosat ja kammio-
   suunnittelu aina tarjolla

Energiatalous ja ympäristö
- Laitteet noudattavat moottorien 

 viimeisimpiä päästömääräyksiä

- Polttoainetaloudellisuus 
- Edelläkävijä pölynsidonnassa ja 
 meluntorjunnassa
- Helppo kuljettaa

Luotettavuus
- Korkeatasoinen suunnittelu
- Jatkuva laaduntarkkailu
- Metson ensiluokkaiset komponentit
- Yli vuosisadan kokemus

Lokotrack®
Miksi valita Lokotrack?
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Turvallisuus
-  Turvalliset portaat ja kulkutasot
-  Konedirektiivien mukaiset 
 suojavarusteet
- Syöttösuppilon hydraulinen lukitus
-  Yhden napin käynnistys ja pysäytys Helppo käyttää ja huoltaa

- Yhden napin käynnistys ja pysäytys
- Reaaliaikainen vikadiagnostiikka ja 

helppo prosessinoptimointi
- Keskeiset kieliversiot tarjolla
- Laitteiden välinen kommunikointi 

kaapelilla tai langattomasti
- Kattava huoltoverkosto
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Lokotrack 
Leukamurskainlaitokset
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Lokotrack LT96

Lokotrack® LT96™ on ratkaisu muskausurakointiin, jossa 
edellytetään erinomaista kuljetettavuuutta vaikeissakin 
olosuhteissa. Laite on siirrettävissä myös tiukimpien 
määräysten mukaisesti. LT96 on Metson kompaktein 
leukamurskainyksikkö, joka on erityisen tuottava 
murskausurakoinnissa ja kierrätysmurskauksessa.

Lokotrack LT96:n keskeinen osa on Nordberg® 
C96™-leukamurskain. Pultattu rakenne varmistaa 
kestävyyden kovissakin oloissa. Hydraulikäyttö takaa 
murskaimen luotettavan ja joustavan toiminnan. 
Heilurin pyörimissuunnan vaihto takaa helpon, nopean 
ja turvallisen kammion tyhjennyksen.

Metso IC700™-murskausprosessin 
ohjausjärjestelmä  varmistaa parhaan mahdollisen 
murskaustuloksen. Laite voidaan käynnistää ja 
sammuttaa yhdestä painikkeesta. Helppokäyttöinen 
automaatio on toimiva ratkaisu erityisesti leasing-
käytössä. IC700-prosessinohjaus on LT96:n vakiovaruste.

Aktiivinen asetuksen säätö, Active Setting 
Control™, on tarjolla lisävarusteena Lokotrack LT96:een. 
Tämä edistyksellinen järjestelmä säätää automaattisesti 
murskaimen asetusta, jos kitaan putoaa 
murskautumaton esine, kuten metallikuonaa tai betonin 
sisällä olevaa raudoitusterästä. Asetus palaa 
autoamaattisesti alkuperäiseen asetusarvoon. Aktiivista 
asetuksen säätöä voidaan seurata ja muunnella 
IC-näytöllä.

Ominaisuudet

Murskain   Nordberg® C96™ 
Syöttöaukko  930 x 600 mm 
Moottori  CAT®, 151/168 kW (202/225 hp)
Paino   29 000 kg 

Nordberg C96 -leukamurskain, johon on asennettu aktiivinen 
asetuksensäätöjärjestelmä.
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Lokotrack LT106

Lokotrack® LT106™ yhdistää Metson yli 30 vuoden 
kokemuksen liikuteltavien murskauslaitteiden 
kehityksestä 2010-luvun materiaalivalintoihin ja 
muotoiluun. Laite vähentää käyttökuluja ja tuottaa 
samalla asiakkaalle parhaan mahdollisen tuoton 
murskausurakoinnissa. 

Lokotrack LT106 on varustettu Nordberg® C106™ 
-leukamurskaimella, joka on testattu vaativimmissa 
sovelluksissa. Uudet ominaisuudet, kuten 180 astetta 
kääntyvä sivukuljetin, optimoidut vauhtipyörämassat 
ja IC700™-murskausprosessin ohjausjärjestelmä, jossa 
käytetään ultraäänipintavahtia, tarjoavat parhaan 
tuottavuuden 40 tonnin painoluokassa. CAT® C9.3 
-dieselmoottori sekä hydraulinen voimansiirto 
varmistavat huolettoman toiminnan.

Lokotrack LT106 on kompakti ulkomitoiltaan, 
mikä alentaa kuljetuskuluja työmaiden sisällä ja niiden 
välillä. Laite on suunniteltu niin, että sen lastaaminen 
kuljetuslavetille on helppoa ja turvallista. 
Syöttösuppilon laidat lukittuvat turvallisesti 
hydraulikäyttöisellä, patentoidulla mekanismilla ja 
sivukuljetin kääntyy kuljetusasentoon nopeasti, mikä 
nopeuttaa selvästi laitteen työkuntoon tai 
kuljetukseen laittoa .

Uuden teknologian mukaiset yksityiskohdat, kuten 
moottoripaketti, vauhtipyörien suojukset ja tilavat 
hoitotasot parantavat päivittäisen käytön 
turvallisuutta. 

Ominaisuudet

Murskain   Nordberg® C106™ 
Syöttöaukko   1 060 x 700 mm 
Moottori  CAT®, 224 kW (300 hp)
Paino   40 000 kg 

Ympäristösäännösten noudattaminen saattaa olla haaste, kun 
murskataan asutuilla alueilla. Sen vuoksi kehitimme Lokotrack® 
Urban™ -murskauslaitoksen, joka tarjoaa jopa 60 % pienemmät 
melurajat 85dB(A:n melutasolla. Myös pölypäästöjen määrät 
alenevat merkittävästi.
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Lokotrack LT116

Nordberg® C116™ - leukamurskain on edistyksellisen, 
tela-alustaisen Lokotrack® LT116™ -murskauslaitoksen 
sydän. Laite on kevyt, mutta tarjoaa erinomaisen 
kapasiteetin murskausurakoinnissa. Noin 50 tonnin 
kuljetuspainon ansiosta laitesiirrot sujuvat helposti. 
IC700™- prosessinohjausjärjestelmä kuuluu LT116:een 
vakiovarusteena.

C116-leukamurskaimessa hyödynnetään taattuja, 
testattuja ratkaisuja yhdistettynä uusimpaan 
tuotekehitykseen. C116-murskaimella voidaan 
murskata kaikenlaisia kivityyppejä kovasta graniitista 
kuluttavampiin lajeihin sekä myös kiviperäisiä 
kierrätysmateriaaleja. 

Lisävarusteiden sivukuljetin tarjoaa monipuoliset 
mahdollisuudet käyttää laitetta erilaisissa 
sovelluksissa. Vaihtoehtoina yksiosainen syötin tai 
syötin ja erillinen välppä ovat tarjolla kaikkein 
vaativimpien syötemateriaalien käsittelyyn. Lokotrack 
LT116 on monipuolinen murskain, joka sopii 
erinomaisesti käytettäväksi monivaiheisissa 
Lokotrack-murskaus- ja seulontaprosesseissa.

Ominaisuudet

Murskain   Nordberg® C116™
Syöttöaukko   1 150 x 800 mm 
Moottori  CAT®, 310 kW (415 hp)
Paino   50 000 kg 
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Lokotrack LT120

Vankkarakenteinen Lokotrack® LT120™ 
-leukamurskainlaitos on syntynyt pitkäaikaisen 
kokemuksen ja uuden ajattelutavan yhdistelmänä.
Suunnittelussa on otettu huomioon kaikki 
yksityiskohdat, joilla varmistetaan erinomainen 
suorituskyky. Laadukkailla komponenteilla taataan 
käytön luotettavuus.

Luotettava ja tehokas murskausyksikkö rakentuu 
useasta, saumattomasta yksityiskohdasta. Nordberg® 
C120™ -leukamurskain ja suuri kita-aukko, tuottavat 
korkean kapasiteetin vaikeimmissakin työmaaoloissa. 
Hydraulikäyttö takaa huolettoman käytön ja takaa 
turvallisen kammion tyhjennyksen pyörimissuuntaa 
muuttamalla. Täysin uusi CAT® C13 -dieselmoottori 
välittää optimaalisen tehon murskausprosessille.

Lokotrack LT120 on suunniteltu turvalliseksi 
käyttää ja huoltaa.  Kulutusosien kiinnityspultteihin 
pääsee helposti käsiksi ja vauhtipyöriän kevyet 
komposiittisuojat voidaan avata helposti ja 
turvallisesti. Päivittäinen huolto  käy vaivattomasti 
turvallisten huoltotasojen avulla.

Ominaisuudet

Murskain   Nordberg® C120™
Syöttöaukko   1 200 x 870 mm 
Moottori  CAT®, 310 kW (415 hp)
Paino  63 000 kg 

“Olemme hyvin tyytyväisiä LT120:n vankkaan 
rakenteeseen, korkeaan kapasiteettiiin ja erityisesti 
sen alhaiseen polttoaineenkulutukseen. 
Alentuneiden tuotantokustannusten ansiosta laite 
soveltuu erinomaisesti tarpeisiimme.“
Jean-Roger Delanne
Toimitusjohtaja
SAS Carrières d'Ambazac, Ranska
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Lokotrack LT120E

Lokotrack® LT120E™ on mullistava, sähkökäyttöinen 
murskausyksikkö, jonka erinomainen kapasiteetti 
yhdistettynä hyvään polttoainetalouteen 
mahdollistaa alhaisimmat tuotantantokustannukset 
murskattua tonnia kohti. 

Lokotrack LT120E edustaa hybridiä murskaus-
tekniikkaa, sillä laitetta voidaan käyttää 
ulkopuolisen virtalähteen tai oman, 420 kVA:n 
dieselgeneraattorin avulla. Sähkökäyttöinen 
murskain ja kuljettimet mahdollistavat tehokkaan, 
taloudellisen ja ympäristöystävällisen 
murskausprosessin. 

Nordberg® C120™-leukamurskaimessa on 
erinomainen kapasiteetti kammiorakenteen ja 
aggressiivisen, lineaarisen iskun ansiosta. 

Eri työmaila edellytettävät erityistarpeet on 
otettu huomioon laajalla optiovalikoimalla, joihin 
kuuluvat mm. pitkä, taittuva kuljetin ja syöttimen 
lisälaidat. Laitetta on turvallista käyttää vankkojen 
huoltotasojen ja huoltoa helpottavien, 
komposiittikansien ansiosta. Kompaktit mitat 
tekevät Lokotrack LT120E:stä helpon kuljettaa ja 
käyttää vaativimmissakin olosuhteissa.

Ominaisuudet

Murskain   Nordberg® C120™
Syöttöaukko   1 200 x 870 mm 
Moottori  CAT®, 310 kW / 420 kVA (415 hp)
Paino   66 500 kg 

“Olemme saavuttaaneet korkean ja jatkuvan 
kapasiteetin, vaikka syötemateriaalimme on erittäin 
vaativaa. Lokotrack LT120E on selvästi 
taloudellisempi kuin aiemmat 
murskausyksikkömme.“
Hans-Jürgen Jeschke 
Louhospäällikkö
Heidelberger Sand und Kies GmbH, Saksa
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Lokotrack LT130E

Lokotrack® LT130E™-leukamurskainlaitos on oikea 
valinta esimurskaukseen vaativissakin louhosoloissa. 
Vankka rakenne takaa luotettavuuden ja korkean 
kapasiteetin myös murskattaessa kovimpia 
syötemateriaaleja. LT130E:tä voidaan käyttää 
yksittäisenä laitteena tai yhdessä väli- ja 
hienomurskainten kanssa monivaiheisessa 
prosessissa. 

Lokotrack LT130:een voidaan myös yhdistää 
Lokolink™ LL-sarjan mobiilikuljetin, jonka avulla 
voidaan välttää tarve siirtää dumpperilla 
esimurskattu aines.

‘Split’-versio mahdollistaa laitteen nopean 
asennuksen työkuntoon ilman nosturia, mikä 
tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon 
murskausurakointiin. Tämä erikoismalli on varustettu 
hydraulijaloilla, jonka avulla murskausyksikkö ja 
syötin voidaan purkaa nopeasti ilman nosturia.

Ominaisuudet

Murskain   Nordberg® C130™
Syöttöaukko   1 300 x 1 000 mm 
Moottori  CAT® 403 kW / 500 kVA (545 hp)
Paino   103 000 kg 

Split-ominaisuus on kätevä, jos laitetta on liikeuteltava 
työmaalta toiselle usein, kuten murskausurakoinnissa. 
Tällöin et tarvitse osien siirtelyyn nosturia.
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Lokotrack-leukamurskainlaitokset
LT96™ LT106™ LT116™ LT120™ LT120E™ LT130E™

Kuljetusmitat

Pituus 12 450 mm 15 200 mm 15 600 mm 16 650 / 17 400* mm 16 650 / 17 400* mm 21 500 mm 

Leveys 2 500 mm 2 800 mm 3 000 mm 3 000 mm 3 000 mm 3 500 mm 

Korkeus 3 100 mm 3 400 mm 3 600 mm 3 900 mm 3 900 mm 3 900 mm 

Paino 29 000 kg 40 000 kg 50 000 kg 63 000 kg 66 500 kg 103 000 kg

Murskain

Malli Nordberg® C96™ Nordberg® C106™ Nordberg® C116™ Nordberg® C120™ Nordberg® C120™ Nordberg® C130™

Syöttöaukon koko 930 x 600 mm 1 060 x 700 mm 1 150 x 760 mm 1 200 x 870 mm 1 200 x 870 mm 1 300 x 1 000 mm

Syötin

Syöttösuppilon koko 4 / 6* m³ 6 / 9* m³ 6 / 9* m³ 7 / 12* m³ 7 / 12* m³ 11/23 m³ 

Lastauskorkeus 3 600 mm 3 900 mm 4 000 mm 4 430 mm 4 430 mm 5 850 mm 

Lastausleveys 2 500 / 3 400* mm 2 630 / 3 600* mm 2 610 / 3 600* mm 2 600 / 4 100* mm 2 600 / 4 100* mm 3 150 / 5 000 mm

Kuljettimien purkukorkeus

Pääkuljetin 2 600 / 3 600* mm 2 800 / 3 900* mm 2 800 / 3 900* mm 3 400 / 4 700* mm 3 400 / 4 700* mm 3 000 - 4 550 mm

Sivukuljetin 1 500 mm 1 630 mm 1 930 mm 2 850 mm 2 850 mm 2 900 mm 

Seulan tuotekuljetin 2 300 mm 2 600 mm 2 710 mm ○ ○ ○

Seulan sivukuljetin 1 800 mm 2 650 mm 2 775 mm ○ ○ ○

Moottori

Malli CAT® CAT® CAT® CAT® CAT® CAT®

Teho 151/168 kW (202/225 hp) 224 kW (300 hp) 310 kW (415 hp) 310 kW (415 hp) 310 kW / 420 kVA (415 hp) 403 kW / 500 kVA (545 hp)

Polttoainetankin koko 500 l 630 l 600 l 630 l 630 l 1 200 l 

Prosessinohjaus Metso IC™ Metso IC™ Metso IC™ Metso IC™ Metso IC™ Metso IC™

Seula

Malli TK11-20-S* TK11-30-S* TK13-30-S* ○ ○ ○

Koko 2 000 / 1 100 mm 3 000 / 1 100 mm 3 000 / 1 300 mm ○ ○ ○

Lisävarusteet

Metrics etävalvonta ● ● ● ● ● ●

ICr-kauko-ohjausjärjestelmä ● ● ● ● ● ●

Syöttösuppilon lisälaidat ● ● ● ● ● ●

Syöttimen kumivuoraus ○ ● ● ● ● ●

Syöttösuppilon kumivuoraus ○ ● ● ● ● ●

Sivukuljetin ● ● ● ● ● ●

Aktiivinen asetuksen säätö 
Active Setting Control™

● ● ● ○ ○ ○

Pintavahti ● ● ● ● ● ●

Kuljettimen suojat ● ● ● ● ● ●

Keskusvoitelu ● ● ● ● ● ●

Erikoispitkä kuljetin ● ● ● ● ● ○

Magneettierotin ● ● ● ● ● ●

Radio-ohjaus ● ● ● ● ● ●

Pölynsidonta ● ● ● ● ● ●

Korkeapainevesisuihkutus ● ● ● ● ● ○

Moottorilämmitin ● ● ● ● ● ●

Kuuman/kylmän ilmaston 
varustepaketti

● ● ● ● ● ●

Erittäin kylmän ilmaston 
varustepaketti

● ● ● ● ● ●

Hydraulipuomi ja vasara ○ ● ● ● ● ●

Lisäkulkusilta ● ● ● ○ ○ ○

Hydrauligeneraattori ● ● ● ● ● ○

Polttoaineen täyttöpumppu ● ● ● ● ● ●

Hydrauliikan ulosotto ● ● ● ● ○ ○

Liitäntäkaapeli ● ● ● ● ● ●

*lisävaruste
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Lokotrack 
Iskupalkkimurskainlaitokset
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Lokotrack LT1110

Murskain  Nordberg® NP1110M™  
Syöttöaukko 1 040 x 800 mm 
Moottori CAT®, 224 kW (300 hp)
Paino 32 000 kg 

Lokotrack® LT1110™ on Metson pienikokoisin, 
liikuteltava iskupalkkimurskainlaitos. LT1110 soveltuu 
keskikovan kiven ja purkumateriaalien, kuten asfaltin, 
betonin ja tiilten murskaukseen. Nordberg® 
NP1110M™ -iskupalkkimurskain takaa aina korkean 
kapasiteetin ja hyvän murskaussuhteen.

Lokotrack LT1110:n keskeinen osa on vahva  
Nordberg NP1110M-iskupalkkimurskain 
suositusta NP-sarjasta. Murskain on suunniteltu 
erityisesti mobiilisovelluksiin ja siinä on iso 
syöttöaukko sekä vahva rakenne pitkäikäiseen, 
luotettavaan murskaukseen. Lokotrack LT1110:ssa on 
ensiluokkaiset kulutusosat vakiona.

Edistyksellinen IC700™-prosessinohjausjärjestelmä 
kontrolloi ja säätää kaikkia murskauksen keskeisiä 
arvoja parhaan mahdollisen murskaustuloksen 
saavuttamiseksi. LT1110:n syöttimen ja murskaimen 
säätö takaa parhaan tuottavuuden.

Lisävarusteena toimitettava seula ja 
paluukuljetin mahdollistavat kalibroidun 
lopputuoteen tuottamisen yhdellä laitteella. 
Viimeisimpien päästömääräysten mukainen 
moottori ja optimoitu hydraulijärjestelmä tuottavat 
lisätehoja murskaimelle ja vähentävät polttoaineen 
kulutusta.

Ominaisuudet

Sen jälkeen, kun otimme käyttöön Lokotrack LT1110 
-murskauslaitoksen ja ST3.5-mobiiliseulan me 
olemme prosessoineet 200 000 tonnia murskeita.  
Tuotantomme on uskomatonta ottaen huomioon, 
että olemme vasta käynnistämässä laitteita,“ kertoo 
johtaja
Angelo Fish
Southern Land Company, Tennessee, USA
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Lokotrack LT1213

Lokotrack® LT1213™ on hyvin varusteltu 
iskupalkkimurskainlaitos, jossa yhdistyy hyvä 
liikuteltavuus, korka kapasiteetti ja monipuolisuus eri 
sovelluksissa. CAT® C13-moottori varmistaa hyvän 
murskaustehon ja korkealaatuiset kulutusosat hyvän 
tuottavuuden. LT1213:tä voidaan käyttää joko esi- tai 
välimurskausyksikkönä.

Lokotrack LT1213 on helppokäyttöinen laite. Uusi, 
käännettävä sivukuljetin, pitkä purkukuljetin ja 
syöttösuppilon laitojen hydraulinen lukitus ovat 
esimerkkejä LT1213:ssa käytettävistä tuoteuudistuksista. 
Laite voidaan varustella murskeentuotantoon sekä 
louhos- ja kierrätyskäyttöön eri syötinvaihtoehdoilla ja 
murskaimen alla olevalla tärysyöttimellä.

LT1213:ssa on vakiovarusteena edistyksellinen 
voimansiirto, joka mahdollistaa markkinoiden 
tehokkaimman murskainkäytön, lisäominaisuuksina 
joustava käynnistys ja pysäytys. Optimoitu hydrauliikka 
ja hydraulikäyttöinen tuuletin vähentävät jopa 
viidenneksen polttoainekuluissa ja lisäävät samalla 
murskaimen tehoa.

Murskaimen huoltopyörityskoneikkoa avustaa 24 
voltin virtalähde. Kulutusosien vaihtoa varten on 
kehitetty uudet työkalut. Huoltokohteet ovat hyvin 
esillä. Stand-by-toiminto auttaa vähentämään 
polttoaineen kulutusta ja melua tyhjäkäynnillä.

Ominaisuudet

Murskain Nordberg® NP1213M™  
Syöttöaukko 1 320 x 900 mm 
Moottori CAT®, 310 kW (415 hp)
Paino 42 000 kg  

Asfaltinmurskauksessa Lokotrack LT1213 
-iskupalkkilaitos kuluttaa noin 24 litraa polttoainetta 
tunnissa, mikä on paljon vähemmän kuin 
vanhemmalla ja pienemmällä laitteellamme.“
Karl-Werner Bierbrauer
Toimitusjohtaja
Bierbrauer & Sohn, Germany
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Lokotrack LT1213S

Lokotrack® LT1213S™ on täydellisesti varusteltu 
iskupalkkimurskaimella varustettu murskaus- ja 
seulontalaitos, jossa on vakiona mukana dual slope-
tyyppinen, yksitasoinen vinoseula ja paluukuljetin. 
LT1213S voidaan kuljettaa yhtenä kappaleena 
telivaunulla.

Täysin uuden vinoseulan ja kääntyvän 
paluukuljettimen ansiosta LT1213S:ää on helppo 
käyttää sekä avoimessa että suljetussa kierrossa. 
Seulamoduuli voidaan telakoida laitteeseen 
muutamassa minuutissa. LT1213S voidaan varustella 
murskeentuotantoon tai esimerkiksi asfaltin 
kierrätysmurskaukseen täryvälpällä tai murskaimen 
alle sijoitettavalla syöttimellä.

LT1213S:ssä on edistyksellinen vaihdelaatikko 
vakiona. Se tarjoaa markkinoiden tehokkaimman 
murskainkäytön, jossa on mukana myös 
käynnistyksen ja pysäytyksen avustus. Optimoitu 
hydrauliikka, jossa on itsenäinen tuuletin, tuo jopa 
20%:n polttoaineen säästöt sekä lisätehoja 
murskaimelle.

Murskaimen pyörityksestä huollossa auttaa 24 
voltin järjestelmällä toimiva virtalähde. Se helpottaa 
iskupalkkien ja vasaroiden vaihtoa. Erityistä 
huomiota on kiinnitetty huoltokohteiden 
saavutettavuuteen ja joustavaan 
materiaalivirtaukseen. Stand-by-toiminto säästää 
polttoainetta ja melua tyhjäkäynnillä.

Ominaisuudet

Murskain  Nordberg® NP1213M™  
Syöttöaukko 1 320 x 900 mm 
Moottori CAT®, 310 kW (415 hp) 
Paino 51 000 kg 

Dual slope-tyyppinen vinoseula varmistaa tehokkaan ja tarkan 
seulonnan.
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Lokotrack LT1315

Murskain  Nordberg® NP1315™  
Syöttöaukko 1 540 x 930 mm 
Moottori CAT®, 403 kW (540 hp)  
Paino 60 000 kg  

Lokotrack® LT1315™ yhdistää jatkuvan 
murskaustehokkuuden, laajan lisävarustevalikoiman 
ja helppokäyttöisyyden uusimpiin melun- ja 
pölyntorjuntaratkaisuihin. LT1315 on sopii helposti 
kuljetettavana erityisesti murskausurakointiin, jossa 
edellytetään korkeaa murskauskapasiteettia. Kun 
laitteseen asennetaan magneettierotin ja 
murskaimen alle tärysyötin, voidaan LT1315:lla 
käsitellä tehokkaasti raudoitusterästä sisältävää 
kierrätysmateriaalia.

Lokotrack LT1315:n keskeinen osa on vahva 
Nordberg® NP1315™ -iskupalkkimurskain, jolla 
voidaan murskata kaikkea keskikovaa kiviainesta, 
kuten kalkkikiveä sekä kiviperäisiä 
kierrätysmateriaaleja. NP-murskaimissa on iso 
syöttöaukko, ainutlaatuinen vasaroiden  
kiinnitysmenetelmä sekä vankka, pitkän käyttöiän 
takaava rakenne. 

Lokotrack LT1315 on varustettu syöttimellä/
täryvälpällä, jolla sujuu myös tarttuvien 
materiaalien käsittely. Lisäksi LT1315 voidaan 
varustaa lisävarusteena toimitettavalla, 
kaksitasoseulalla ja tuotekuljettimilla, jotka 
mahdollistavat yhden tai kahden tarkasti kalibroidun 
lopputuotteen valmistuksen. Paluukuljettimen 
avulla seulan ylite voidaan palauttaa uudelleen 
murskaimeen.

Ominaisuudet
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Lokotrack LT7150

Murskain    Barmac® B7150M™
Maksimi syötteen koko  57 mm 
Moottori   CAT® 310 kW (415 hp) 
Paino   30 000 kg 

Lokotrack® LT7150™ keskipakomurskain on paras 
vaihtoehto murskauksessa varmistamaan 
korkealaatuisen, kuutiomaisen murskeen ja teollisen 
hiekan valmistuksen. LT7150:n sydämenä toimii 
kestävä Barmac® B-sarjan keskipakomurskain. 

LT7150 on helppo käyttää ja huoltaa.  Laitteella 
varmistat parhaat, kuutiomaiset lopputuotteet. 
Barmac-keskipakomurskain kiihdyttää syötteen 
kulkua ja jakaa sen tasaisesti murskauskammioon. 
Murskattavan materiaalin nopeus on 45–70 metriä 
sekunnissa. Murskaimessa on suora hydraulikäyttö,  
kiilahihnoja ei tarvita. Pyörimisnopeutta voidaan 
säätää kattavasti.

LT7150-yksikköä voidaan syöttää kuljettimella, 
kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla ison 
syöttösuppilon ansiosta. Vankka hihnakuljetin 
nostaa syötteen murskaimeen. Tehokas, 
ympäristöystävällinen CAT® C13 -dieselmoottori 
täyttää myös uusimmat päästönormit. 

Helppokäyttöinen, markkinoiden edistyksellisin 
IC400™-prosessinohjausjärjestelmä sisältää 
automaattisen prosessin säädön, käynnistyksen ja 
pysäytyksen yhdellä napilla ja selkeän vianetsinnän.

Ominaisuudet

Metson uusi Orange-sarjan roottori on helppo vaihtaa ja kustan-
nustehokas ratkaisu keskipakomurskaimeen. Uusi roottorimalli 
pidentää vaihtovälejä ja myös nopeuttaa vaihtotyötä.
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Lokotrack-iskupalkkimurskainlaitokset

LT1110™ LT1110S™ LT1213™ LT1213S™ LT1315™ LT7150™

Kuljetusmitat

Pituus 14 850 mm 17 700 mm 15 400 mm 19 400 mm 18 000 mm 16 750 mm 

Leveys 2 550 mm 2750 mm 2 980 mm 3 200 mm 3 500 mm 3 000 mm 

Korkeus 3 400 mm 3 400 mm 3 600 mm 3 600 mm 3 800 mm 3 400 mm 

Paino 32 000 kg 38 000 kg 42 000 kg 51 000 kg 60 000 kg 30 000 kg

Murskain

Malli Nordberg® 
NP1110M™

Nordberg® 
NP1110M™

Nordberg® 
NP1213M™

Nordberg® 
NP1213M™

Nordberg® 
NP1315™

Barmac® 
B7150M™

Syöttöaukon koko 1 040 x 800 mm 1 040 x 800 mm 1 320 x 900 mm 1 320 x 900 mm 1 540 x 930 mm ○

Syötin

Syöttösuppilon koko 5 / 8* m³ 5 / 8* m³ 6 / 9* m³ 6 / 9* m³ 8 / 22* m³ 5 m³

Lastauskorkeus 3 620 mm 3 620 mm 3 800 mm 3 800 mm 4 450 mm 2 740 mm 

Lastausleveys 2 600 / 3 500* mm 2 600 / 3 500* mm 2 630 / 3 600* mm 2 630 / 3 600* mm 2 750 mm 2 500 mm 

Kuljettimen purkukorkeus

Pääkuljetin 2 900 mm 2 900 mm 3 100 / 4 000* mm 3 100 mm 3 500 / 4 700* mm 3 000 mm 

Sivukuljetin 2 000 mm 2 000 mm 1 500 mm 1 500 mm 3 650 mm ○

Seulan tuotekuljetin ○ 2 850 mm ○ 3 070 mm 3 550 mm ○

Seulan sivukuljetin ○ 3 400 mm ○ 4 000 mm 3 660 mm ○

Moottori

Malli CAT® CAT® CAT® CAT® CAT® CAT®

Teho 224 kW (300 hp) 224 kW (300 hp) 310 kW (415 hp) 310 kW (415 hp) 403 kW (540 hp) 310 kW (415 hp)

Polttoainetankin koko 500 l 500 l 630 l 630 l 1 000 l 600 l 

Prosessinohjaus Metso IC™ Metso IC™ Metso IC™ Metso IC™ Metso IC™ Metso IC™

Seula

Malli ○ TK11-30-S ○ DS16-36 TK16-35 ○

Koko ○ 3 000 / 1 100 mm ○ 3 600 / 1 600 mm 3 500 / 1 600 mm ○

Lisävarusteet

Metrics etävalvonta ● ● ● ● ● ●

ICr-kauko-ohjausjärjestelmä ● ● ● ● ● ●

Syöttösuppilon lisälaidat ● ● ● ● ● ○

Erillinen syötin ja välppä ○ ○ ● ● ● ○

Syöttimen kumivuoraus ● ● ● ● ● ○

Syöttösuppilon kumivuoraus ● ● ● ● ● ○

Sivukuljetin ● ● ● ● ● ○

Pintavahti ● ● ● ● ● ○

Keskusvoitelujärjestelmä ○ ○ ○ ○ ○ ●

Tärysyötin murskaimen alla ○ ○ ● ● ● ○

Erikoispitkä pääkuljetin ● ○ ● ○ ● ○

Magneettierotin ● ● ● ● ● ○

Radio-ohjaus ● ● ● ● ● ●

Pölynsidontajärjestelmä ● ● ● ● ● ●

Korkeapainevesisuihkutus ● ● ● ● ● ●

Moottorilämmitin ● ● ● ● ● ●

Kuuman/kylmän ilmaston
varustepaketti

● ● ● ● ● ●

Erittäin kylmän ilmaston 
varustepaketti

● ● ● ● ○ ○

Hydrauligeneraattori ● ● ● ● ● ●

Poltoaineen täyttöpumppu ● ● ● ● ● ●

Hydrauliikan ulosotto ● ● ● ● ● ●

Välikaapeli ● ● ● ● ● ●

*lisävaruste
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Lokotrack 
Kartiomurskainlaitokset
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Lokotrack LT220D

Lokotrack® LT220D™ on Metson tunnetun Lokotrack-
laitesarjan mullistava tuoteuutuus. Innovatiivisessa 
laitteessa yhdistyvät vahva kara-/kartiomurskain ja 
tehokas seula sovitettuna samalle rungolle, tuoden 
kiistattomia etuja

Lokotrack LT220D on uusi, mullistava tapa 
yhdistää murskain ja seula samalle rungolle.
LT220D voidaan varustaa vahvalla Nordberg® 
GP220™ -karamurskaimella tai HP200™ 
-kartiomurskaimella. Iso, 8,4 neliömetrin seula 
varmistaa hyvän kapasiteetin ja seulontatuloksen. 
Yhdistämällä LT106™-leukayksikkö LT220D:hen 
saadaan jopa kolme kalibroitua lopputuotetta 
käyttäen vain kahta eri laitetta. Älykäs Metso IC™ 
-prosessinohjausjärjestelmä takaa luotettavan ja 
turvallisen murskausprosessin säätelyn.

Murskaimen ja seulan käyttö samalla CAT® C13 
-dieselmoottorilla on kustannustehokas ratkaisu. 
Maksimiteho murskaimelle saavutetaan käyttämällä 
suoravetoa. Lopputuloksena polttoaineen kulutus ja 
käyttökulut laskevat huomattavasti. 

Lokotrack LT220D on kompakti paketti. Laitetta 
on helppo kuljettaa, sillä taitettavat sivukuljettimet 
mukaan laskettuna se painaa vain 48 tonnia.

Ominaisuudet

Murskain  Nordberg® GP220™ / HP200™
Syöttöaukko   210 / 185 mm
Moottori  CAT®, 310 kW (415 hp) 
Paino  46 000 kg 

“Uusi LT220D-karamurskain-seulalaitoksemme 
lisäsi kapasiteettiamme 25 % ja kuluttaa vain 
34 litraa polttoainetta tunnissa, mikä 
merkitsee 40 %:n polttoaineen säästöjä.“
Runar Finsveen
Johtaja
Finsveen Maskin AS, Norja
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Lokotrack LT330D

Lokotrack® LT330D™ on vakiona sähkökäytöllä 
toimitettava laite, jossa on vahva Nordberg® GP330™ 
-karamurskain ja seula asennetuna samalle rungolle. 
Laite soveltuu väli- ja hienomurskaukseen, jossa 
edellytetään korkeaa tuotantokapasiteettia ja suljetussa 
kierrossa tarkasti kalibroituja lopputuotteita. 

Lokotrack LT330D voidaan varustaa joko 
Nordberg® GP330™ -karamurskaimella tai HP300™ 
-kartiomurskaimella. Esimerkiksi GP330 toimii 
315 kW:n tehoalueella. Parhaan murskaustehon 
saavuttamiseksi murskaimessa on runsaasti eri 
iskuvaihtoehtoja ja laaja asetusalue. Erityisesti tätä 
laitetta varten suunniteltu 11 neliön suuruinen 
kaksitasoseula mahdollistaa korkean kapasiteetin 
kolmella lopputuotteella.

Lokotrack LT330D on sähkökäyttöinen. 
Mahdollisimman taloudellista murskausta varten laite 
voidaan kytkeä ulkopuoliseen virtalähteeseen. 
Sähköverkon ulkopuolella integroitu CAT® C15-
dieselmoottori ja 700 kVA:n generaattori vastaavat 
tehokkaasta voimantuotosta. LT330D on nopea asentaa 
käyttökuntoon seulan ja kuljettimien hydraulitoimisten 
sylinterien avulla. 

LT330D:ssä on panostettu erityisesti turvalliseen 
käyttöön ja huoltoon. Tilavien hoitotasojen avulla  
kulutusosien ja seulaverkkojen vaihto käy nopeasti. 
Metso IC-prosessinohjausjärjestelmä varmistaa 
tehokkaan ja turvallisen toiminnan.

Ominaisuudet

Murskain  Nordberg® GP330™ 
Syöttöaukko   238 mm 
Moottori  CAT®, 470 kW / 700 kVA (630 hp)
Paino  71 000 kg

Kompaktien kuljetusmittojen takia LT330D on helposti  
siirrettävä.
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Lokotrack LT200HP & LT200HPS

Murskain   Nordberg® HP200™
Syöttöaukko   185 mm 
Moottori  CAT®, 310 kW (415 hp) 
Paino  32 000 kg 

Lokotrack® LT200HP™ -kartiomurskauslaitos on 
suunniteltu kiviaineksen väli- ja hienomurskaukseen 
monivaiheisissa sovelluksissa esimerkiksi raidesepelin, 
asfaltin ja betonissa käytettävien lajitteiden 
tuotannossa. Laitoksen keskeinen osa on Nordberg® 
HP200™, joka on markkinoiden suosituimpia 
kartiomurskainmalleja.

Nordberg HP200 -kartiomurskain on erittäin 
tehokas ja luotettava murskain, jonka 
kulutusosakulut ovat alhaiset. Siinä on toteutettu 
suoraveto, mikä pienentää polttoaineen kulutusta 
jopa 15 % hydraulikäyttöön verrattuna.

CAT®-moottori täyttää Stage V -päästövaatimukset, 
ja siitä on saatavilla myös Stage IIIA -vaatimusten 
mukainen versio.

Käyttäjäystävällinen Metso IC™ 
-automaatiojärjestelmä varmistaa vakaan ja 
jatkuvan syötön murskaimeen. Järjestelmä sisältää 
murskausprosessin säädön, yhden napin 
käynnistyksen ja sammutuksen sekä edistyksellisen 
vikadiagnostiikan.

Lokotrack® LT200HPS™ -kartiomurskauslaitos on 
suunniteltu sovelluksiin, joissa tärkeitä vaatimuksia 
ovat suuri kapasiteetti, tasalaatuinen lopputuote, 
tarkka seulonta ja kompaktit kuljetusmitat. Se on 
varustettu hydraulikäytöllä ja irrotettavilla yksi- tai 
kaksitasoseuloilla.

Ominaisuudet

Lokotrack® LT200HPS™ voidaan varustaa irrotettavilla yksi- tai 
kaksitasoseuloilla.
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Lokotrack LT300HP

Murskain   Nordberg® HP300™
Syöttöaukko   233 mm 
Moottori  CAT®, 403 kW (540 hp)
Paino  43 000 kg 

Tela-alustainen Lokotrack® LT300HP™ 
-kartiomurskainyksikkö on markkinoiden tehokkain 
yhtenä kappaleena kuljetettava laite väli- ja 
hienomurskaukseen.

Lokotrack LT300HP:n rakenne on vankka ja laite 
sopii käytettäväksi vaativimpiin kovan kiven 
murskauskohteisiin. Suositun Nordberg® HP300™ 
-murskaimen kammiorakenne on valittavissa aina 
kulloisenkin työmaasovelluksen mukaan, jotta 
saavutetaan paras mahdollinen murskausteho, 
laadukkaat lopputuotteet ja alhaiset kulutusosakulut. 
Optimoidun voimansiirron ansiosta LT300HP on  
kustannustehokas laite.

LT300HP voidaan optimoida erilaisiin 
käyttötarpeisiin lisävarusteina toimitettavilla 
syötin- ja seulontalaitteilla. Seulan avulla on 
mahdollista tuottaa kalibroituja lopputuotteita. 
Lokotrack LT300HP:ssä on vakiona IC600™ 
-prosessinohjausärjestelmä. 

Helppo kuljetettavuus mahdollistaa LT300HP:llä  
tehokkaan murskausurakoinnin.

Ominaisuudet

Lokotrack LT300HP on saatavilla hihnasyöttimellä, sekä lisävarust-
eisella täryvälpällä ja seulalla varustettuna.
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Lokotrack LT300GP

Tela-alustainen Lokotrack® LT300GP™ on joustava, 
helposti liikuteltava murskausyksikkö, joka soveltuu 
kaikkiin vaativiin väli- ja hienomurskaussovelluksiin.

Vankkarakenteiset Nordberg® GP300S™ ja 
GP300™ -kartiomurskaimet lukuisine 
kammiorakenteineen takaavat korkean 
murskauskapasiteetin, laadukkaat lopputuotteet ja 
alhaiset kulutusosamenot. Optimoidun voimansiirron 
ansiosta LT300GP on kustannustehokas käyttää.

LT300GP voidaan optimoida eri murskaus- ja 
seulontasovelluksiin. Seulamoduulin avulla on 
mahdollista tuottaa tarkasti kalibroituja 
lopputuotteita. LT300GP:ssä on vakiovarusteena 
moderni IC800™-prosessinohjausjärjestelmä. Laitetta 
voi käyttää myös monivaiheisisissa, erilaisia 
mobiiliseuloja käsittävissä murskausurakoissa. 
Kompaktit mitat takaavat helpon kuljetettavuuden 
tavallisella trailerilla.

Ominaisuudet

Murskain   Nordberg® GP300S™ / GP300™
Syöttöaukko  380 / 225 mm 
Moottori  CAT®, 403 kW (540 hp)
Paino  43 000 kg 
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Lokotrack-kartiomurskainlaitokset

LT220D™ LT330D™ LT200HP™ LT200HPS™ LT300HP™ LT300GP™

Kuljetusmitat

Pituus 16 500 mm 20 500 mm 16 800 mm 19 000 mm 17 300 mm 17 300 mm 

Leveys 3 000 mm 3 500 mm 3 000 mm 3 100 mm 3 500 mm 3 500 mm 

Korkeus 3 500 mm 3 900 mm 3 400 mm 3 600 mm 3 800 mm 3 800 mm 

Paino 46 000 kg 71 000 kg 32 000 kg 38 000 kg 43 000 kg 43 000 kg

Murskain

Malli Nordberg® GP220D™ / 
HP200™

Nordberg® GP330™ Nordberg® HP200™ Nordberg® HP200™ Nordberg® HP300™ Nordberg® GP300S™ / 
GP300™

Syöttöaukon koko 210 / 185 mm 238 mm 185 mm 185 mm 230 mm 380 / 225 mm

Syötin

Syöttösuppilon koko ○ ○ 5 m³ 5 m³ 5 / 8* m³ 5 / 8* m³

Lastauskorkeus 2 850 mm 3 880 mm 2 700 mm 2 715 mm 2 900 / 3 600* mm 2 900 / 3 600* mm 

Lastausleveys 1 750 mm 1 750 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 800 / 3 900* mm 2 800 / 3 900* mm

Kuljettimen purkukorkeus

Pääkuljetin ○ ○ 2 900 mm 2 600 mm 2 700 / 3 700* mm 2 700 / 3 700* mm

Sivukuljettimet ○ ○ ○ ○ 2 000 mm * 2 000 mm *

Seulan tuotekuljetin 4 350 mm 5 300 mm ○ 2 740 mm ○ ○

Seulan sivukuljettimet 3 700 mm 3 600 mm* ○ 2 550 mm ○ ○

Moottori

Malli CAT® CAT® CAT® CAT® CAT® CAT®

Teho 310 kW (415 hp) 470 kW / 700 kVA (630 hp) 310 kW (415 hp) 310 kW (415 hp) 403 kW (540 hp) 403 kW (540 hp)

Polttoainesäiliön koko 900 l 1 150 l 630 l 600 l 1 200 l 1 200 l 

Prosessinohjaus Metso IC™ Metso IC™ Metso IC™ Metso IC™ Metso IC™ Metso IC™

Seula

Malli ST4.8 DS20-55 ○ TK13-30S / TK15-30-2S TK13-30S* TK13-30S*

Pituus 5 480 mm 5 500 mm ○ 3 000 mm 3 000 mm 3 000 mm 

Leveys 1 524 mm 2 000 mm ○ 1 300 / 1 500* mm 1 300 mm 1 300 mm

Lisävarusteet

Metrics etävalvonta ● ● ● ● ● ●

ICr-kauko-ohjausjärjestelmä ● ● ● ● ● ●

Syöttösuppilon lisälaidat ○ ○ ○ ○ ● ●

Syöttimen kumivuoraus ○ ○ ○ ○ ● ●

Syöttösuppilon kumivuoraus ○ ○ ○ ○ ● ●

Sivukuljetin ● ● ○ ○ ● ●

Pintavahti ● ● ● ● ● ●

Metallinilmaisin ● ● ● ● ● ●

Erikoispitkä pääkuljetin ○ ○ ● ○ ● ●

Kauko-ohjaus ● ● ● ● ● ●

Pölynsidonta ● ● ● ● ● ●

Korkeapainevesisuihkutus ● ● ● ● ● ●

Moottorilämmitin ● ● ● ● ● ●

Kuuman/kylmän ilmaston 
varustepaketti

● ● ● ● ● ●

Erittäin kylmän ilmaston 
varustepaketti

● ● ● ● ● ●

Hydrauligeneraattori ● ○ ● ● ● ●

Polttoaineen täyttöpumppu ● ● ● ● ● ●

Hydrauliikan ulosotto ● ○ ● ● ○ ○

Välikaapeli ● ● ● ● ● ●

*lisävaruste
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Lokotrack 
Mobiiliseulat



34

Lokotrack ST2.4

Lokotrack® ST2.4™ -mobiiliseulassa yhdistyvät korkea 
kapasiteetti ja puhtaat, tarkasti jaotellut lopputuotteet, 
joita voidaan seuloa mistä tahansa syötteestä. Laite on 
lisäksi kokoluokassaan taloudellisin käyttää hyvän 
polttoainetalouden ja kapasiteetin sekä alhaisten 
käyttökustannusten ansiosta.

Lokotrack ST2.4 asettaa uudet arvot 
käyttöönottoajoille. Kuljetusasennosta käyttöön 
tarvitaan vain seulan nosto, kuljettimien avaus, seulan 
säätö oikeaan käyttökulmaan ja syöttimen nosto ylös, 
kaikki hydraulikäyttöisesti. 

Optimoitu hydrauliikka, CAT® C4.4-dieselmoottori 
ja korkealaatuiset komponentit ovat ST2.4:ssä 
vakiona, lisäten tuottavuutta ja alentaen käyttökuluja. 
Seulaverkkojen vaihto on tehty hyvin helpoksi 
käyttäjälle, koska seulan nosto hydraulisesti luo 
turvallisen ja helppopääsyisen työtilan. 

Eri työtehtäviin, esimerkiksi esiseulontaan ja 
kierrätysmateriaalien käsittelyyn, Lokotrack ST2.4 
tarjoaa lukuisia lisävarusteita. Lamellisyötin takaa hyvän 
kapasitetin ja luotettavan toiminnan vaativissa 
louhosolosuhteissa. Kiskovälpillä, sormivälpillä, Trellex® 
-tuotteilla ja metallisilla seulaverkoilla laite voidaan 
sovittaa eri prosesseihin.  Varaosista ja huollosta vastaa 
Metson laaja huoltoverkosto.

Ominaisuudet

Seula  3 640  x 1 524 mm 
Syöttösuppilo  4.5 m³ 
Moottori CAT®, 75 kW (100 hp) 
Paino  23 500 kg 

“Olemme hyvin vakuuttuneita ST2.4:n 
tuotantokapasiteetista. Laitteen laatu ja huollon 
helppous ovat erinomaiset. ST2.4 saattaa olla paras 
Metson valmistama mobiiliseula.“
Greg Jones
Johtaja
Inter-Mountain, USA
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Lokotrack ST2.8

Lokotrack ST2.8 -mobiiliseulan avulla jopa 
sitkeimpien materiaalien välppäys onnistuu helposti. 
Laitteen rakenne on suunniteltu yksinkertaiseksi, 
tavoitteena optimoida seulontakapasiteetti 
vaativissa urakoissa ja vähentää seisokkeja työmailla.

Mitä sitkeämpää seulottava materiaali on, sitä 
vahvempi isku tarvitaan seulaan. Lokotrack 
ST2.8:n seulassa on markkinoiden suurin isku, mikä 
tekee laitteesta parhaan vaihtoehdon maa-ainesten, 
kierrätysmateriaalien ja soran seulontaan. Lisäksi 
ST2.8 voidaan varustella hiekan seulontaan. Vapaata 
korkeutta seulan alla on lisätty 20%:lla ja seulan 
alatason seulonta-ala on suurempi kuin ST272™:ssa.

Monivaihetyöskentelyssä hienoaineksen erotte-
lu on helppoa kaksinkertaisen välppäyksen 
ansiosta. Tämä toiminto yhdistää materiaalivirrat 
ylä- ja keskitasoilta purkukuljettimeen maksimoiden 
seulontakapasiteetin. Hihnasyötin ja kuviohihnat  
ovat Lokotrack ST2.8:ssa vakiona.

Lokotrack ST2.8 on työvalmis muutamassa 
minuutissa hydraulisesti avattavien kuljettimien 
ja seulan sekä patentoidun syötinmekanismin 
ansiosta. Lokotrack ST2.8 painaa 25% vähemmän 
kuin vastaavat laitteet. Keveyden ansiosta myös 
kuljettaminen on helpompaa. Polttoainetta säästävä 
seulonta on vaivatonta käynnistää napin painalluk-
sella tai lisävarusteena toimitettavalla Metso IC300™ 
-prosessinohjausjärjestelmällä.

Ominaisuudet

Seula  4 866  x 1 524 mm 
Syöttösuppilo 4.5 m³ 
Moottori CAT®, 75 kW (100 hp)
Paino  26 000 kg 

"Voimakas isku on tärkeää, kun seulomme multaa. 
Metson kertoma ST2.8:n markkinoidne 
voimakkaimmasta seulontaiskusta näyttää pitävän 
paikkaansa. Laite on myös hiljainen ja kuluttaa 
polttoainetta vain noin 10 litraa tunnissa.“
Ismo Heikkala 
Tuotantopäällikkö
Hyvinkään Tieluiska Oy



36

Lokotrack® ST3.5™:n suunnittelun perusteena ovat 
olleet pienet kuljetusmitat, korkealaatuiset 
komponentit ja nykymääräyksiä vastaava, turvallinen 
käyttö. Vakiovarusteilla ST3.5:n kaksitasoseulalla 
voidaan tuottaa kaksi tarkasti kalibroitua 
loputuotetta ja käyttökohteesta riippuen, 
lisävarusteena toimitettavan täryvälpän avulla kolme 
lopputuotetta.

Kaksitasoisessa, kaksilaakerisessa seulassa sama 
seulaverkko sopii kaikille neljälle verkkopaikalle 
vähentäen varastoitavien seulaverkkojen määrää. 
Lokotrack ST3.5 on suunniteltu mahdollisimman 
taloudellista käyttöä ajatellen. Laitteen seulontateho 
on luokassaan ylivoimainen.

Työturvallisuus on taattu turvavarusteiden, 
suunnittelun ja heikkovirtapohjaisen 
prosessinohjausjärjestelmän avulla.

CAT® C4.4-dieselmoottori yhdessä tehokkaan 
hydraulijärjestelmän kanssa mahdollistaa 
häiriöttömän ja kustannustehokkaan työskentelyn 
vaativissa työmaaoloissa ja ilmastoissa. Kompaktit 
mitat ja keveys alentavat kuljetuskustannuksia.

Ominaisuudet

Seula  3 580  x 1 524 mm 
Syöttösuppilo 5.5 m³ 
Moottori CAT®, 75 kW (100 hp)
Paino  23 000 kg 

“Seulomme Lokotrack ST3.5:lla kierrätysmateriaaleja 
ja louhetta. Kompaktin koon ansiosta voimme siirtää 
laitetta tavallisella lavetilla, mikä tarjoaa meille 
selkeitä etuja."
Andrea Renzi 
Johtaja
Re.i.cal, Italia

Lokotrack ST3.5
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Lokotrack® ST3.8™ -mobiiliseula on oikea laite 
seulontaurakoihin, joissa edellytetään tarkkaa 
seulontatulosta, korkeaa kapasiteettia ja kompakteja 
kuljetusmittoja. Laitteen kaksitasoseula, IC300™-
prosessinohjaus ja vahva CAT® C4.4 -dieselmoottori 
varmistavat, että laite sopii käytettäväksi yksittäisenä 
seulana tai osana monivaiheisia Lokotrack-
prosesseja.

Uusi moottoripaketti tarjoaa optimoidun 
hydrauliikan ansiosta parhaan mahdollisen 
polttoainetalouden. Myös pääsy huoltokohteisiin 
käy helposti. IC300-prosessinohjaus sisältää 
käynnistyksen yhdellä napilla ja mahdollisuuden 
kytkeä ST3.8 kaapelilla muiden Lokotrack-murskaus- 
ja seulontalaitteiden kanssa.

Sama seulaverkko sopii kaikille neljälle 
verkkopaikalle, mikä selkeyttää huoltotöitä 
työmaalla, vähentää varaosien varastointitarvetta ja 
nopeuttaa laitteen mukauttamista eri urakoihin. 
Kulkusillat ovat vakiona takaamaassa laitteen 
turvallisen ylläpidon.

Ensiluokkaiset komponentit ja suunnittelu 
varmistavat häiriöttömän toiminnan.
Lisävarusteilla, kuten kauko-ohjaus ja kaksitasoinen 
täryvälppä, voit sovittaa Lokotrack ST3.8:n 
vastaamaan työmaalla tarvittavia ominaisuuksia.

Ominaisuudet

Seula  5 480  x 1 524 mm 
Syöttösuppilo 7.5 m³ 
Moottori CAT®, 75 kW (100 hp)
Paino  28 000 kg 

On ollut yllättävää, että pystymme tuottamaan 
kaikki lopputuotteet, mitä tarvitsemme: erikokoiset 
murskeet ja hienon hiekan kahdella 
mobiiliseulallamme.“
Bülent Yilmaz 
Työmaan päällikkö
Eren Construction, Turkki

Lokotrack ST3.8
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Lokotrack ST4.8

Lokotrack® ST4.8™-mobiiliseula tuottaa 
kolmitasoseulallaan neljää eri lopputuotetta. 
Laitteessa on purkukuljetin ja kolme sivukuljetinta. 
Kaikki kuljettimet voidan taittaa hydraulisesti ja ST4.8 
näin kuljettaa yhtenä kappaleena. IC300™
-prosessinohjausjärjestelmä ja vahva CAT® C4.4
-dieselmootori takaavat tehokkaan käytön joko 
yksittäisenä laitteena tai osana Lokotrack-
monivaihelaitosta.

Uusittu moottoripaketti ja optimoidut 
hydraulipiirit takaavat parhaan polttoainetalouden 
sekä helpon pääsyn huoltokohteisiin. IC300-
prosessinohjausjärjestelmän avulla laite käynnistyy 
yhdellä napilla ja ST4.8 voidaan yhdistää välikaapelilla 
muiden Lokotrack-laitteiden kanssa.

Sama seulaverkko sopii kaikille kuudelle 
verkkopaikalle, mikä tuo sujuvuutta työskentelyyn 
ja vähentää seulaverkkojen varastointitarvetta.
Kulkutasot laitteen sivustoilla ovat vakiovarusteena, 
mikä varmistaa helpon ylläpidon.

Korkealaatuiset komponentit ja suunnittelu 
takaavat häiriöttömän toiminnan. Lisävarusteilla, 
kuten langaton radio-ohjaus ja vankka 
ilmansuodatin, Lokotrack ST4.8 voidaan sovittaa eri 
työmaiden vaatimuksiin, mukaan lukien seulonta 
suljetussa kierrossa.

Ominaisuudet

Seula 5 480  x 1 524 mm 
Syöttösuppilo 7.5 m³ 
Moottori CAT®, 75 kW (100 hp)
Paino  32 000 kg 

Uuden ST4.8-pesuseulan tehokkuus on täyttänyt 
toiveemme, olemme tyytyväisiä tuloksiin. Laite 
toimii hyvin kaikissa työkohteissa ja uskomme,  
että seulan avulla samme lisää urakoita." 
Constantin Apreotesei 
Omistaja
Ecoservice Srl, Romania
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Lokotrack ST620

Lokotrack® ST620™ -mobiiliseula on suunniteltu 
erityisesti louhos -ja kaivoskäyttöön, jossa 
edellytetään tehokasta hienoseulontaa ja hyvää 
liikuteltavuuttaa. Laitteen kolme sivukuljetinta, 
pääkuljetin ja syöttösuppilo on suunniteltu niin, että 
ST620 soveltuu saumattomasti käytettäväksi muiden 
Lokotrack-murskaus- ja seulontalaitteiden kanssa.

ST620:n DS-sarjan kolmitasoinen tehoseula on 
kehitetty liikuteltaviin sovelluksiin, joissa edellytetään 
parasta seulontatehoa. Laaja seulonta-ala kaikissa 
kolmessa tasossa ja jyrkempi seulontakulma 
syöttöpäässä ovat vakio-ominaisuuksia ST620:ssa 
parhaan seulontatuloksen varmistamiseksi.

Seulonnan tarkkuus varmistetaan loivemmalla 
seulontakulmalla purkupäässä. Hydraulikäyttöinen 
seula on varusteltavissa laajalla 
seulaverkkovalikoimalla, jolloin seula toimii varmasti 
kaikissa sovelluksissa.

Edistyksellinen IC300™-prosessinohjaus ja 
vikadiagnostiikka ovat laitteessa vakiona ohjaten 
automaattisesti kaikkia seulonnan yksityiskohtia. 
Seulan nopeutta ja taajuutta suhteessa kuljetinten 
nopeuteen tarkkaillaan ja säädetään jatkuvasti, 
tuloksena korkeampi kapasiteetti ja tarkemmin 
kalibroidut lopputuotteet.

Ominaisuudet

Seula  6 000  x 1 800 mm 
Moottori CAT®, 130 kW (175 hp)
Paino  30 500 kg 
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Lokotrack CT3.2

Tela-alustainen Lokotrack® CT3.2™ ja pyöräalustainen 
Lokotrack® CW3.2™ liikuteltavat kuljettimet tarjoavat 
parhaan ratkaisun, kun tarvitaan suurta kasakorkeutta 
ja erinomaista materiaalinsiirtokykyä.

Lokotrack CT3.2:n voimanlähteenä on CAT® 
C2.2-dieselmoottori, joka on lisävarusteena CW3.2-
mallissa. Lisävarustevalikoima sisältää  esimerkiksi 
syöttölaatikon, iskupalkit ja kaksoiskäytön, joiden 
ansiosta CT3.2 sopii erinomaisesti eri syötekokojen ja 
kapasiteettien siirtoon.

Siirrettävä kuljetin lisää joustavuutta 
monivaiheisiin Lokotrack-murskaus- ja 
seulontasovelluksiin. Se mahdollistaa helposti ja 
nopeasti suljetun kierron ja erikoissovellusten käytön. 
Avoimessa kierrossa hyvä nostokorkeus lisää 
varastokasojen kapasiteettia. Lisävarusteena 
toimitettava säteittäinen siirtomekanismi helpottaa 
kuljettimen purkupään siirtelyä.

Lokotrack CT3.2 ja CW3.2:n helppokäyttöisyyttä 
lisää hydraulisesti toimiva kuljettimen nosto-
mekanismi. Vara- ja kulutusososat sekä Metson 
huolto ovat saatavilla samaan tapaan kuin kaikkiin 
muihin Lokotrack-sarjan murskaus- ja 
seulontalaitteisiin.

Ominaisuudet

Lastauskorkeus 1 400 mm – 3 400 mm  
Purkukorkeus 7 900 mm 
Työskentelypituus 20 000 mm 
Moottori CAT®, 36 kW (51 hp) 
Paino 9 560 kg 

Lokotrack CT3.2 siirrettävä kuljetin on paras ratkaisu sovelluk- 
siin, joissa edellytetään suurta kasakorkeutta ja erinomaista 
materiaalinsiirtokykyä.
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Lokotrack-mobiiliseulat

ST2.4™ ST2.8™ ST3.5™ ST3.8™ ST4.8™ ST620™

Kuljetusmitat

Pituus 14 200 mm 15 400 mm 14 350 mm 18 300 mm 18 320 mm 14 900 mm 

Leveys 2 990 mm  3 000 mm 3 000 mm 3 190 mm 3 190 mm 3 000 mm 

Korkeus 3 200 mm 3 560 mm 3 460 mm 3 420 mm 3 630 mm 3 800 mm 

Paino 23 500 kg 26 000 kg 23 000 kg 28 000 kg 32 000 kg 30 500 kg

Seula

Koko 3 640  x 1 524 mm 4 870  x 1 524 mm 3 580  x 1 524 mm 5 480  x 1 524 mm 5 480  x 1 524 mm 6 000  x 1 800 mm

Seulonta-ala (ylätaso) 5.6 m² 7.4 m² 5.5 m² 8.4 m² 8.4 m² 11 m² 

Seulontatasojen lukumäärä 2 2 2 2 3 3

Syötin

Syöttösuppilo 4.5 m³ 4.5 m³ 5.5 m³ 7.5 m³ 7.5 m³ 1.7 / 3 m³ 

Lastauskorkeus 3 054 / 3 450 mm 3 300 / 3 680 mm 3 290 mm 2 315 / 3 345 mm 2 315 / 3 345 mm 2 180 / 2 325 mm

Lastausleveys 3 000 mm 3 000 mm 4 260 mm 4 650 mm 4 650 mm 2 100 / 2 600 mm

Kuljettimien purkukorkeus

Ylitteen tuotekuljetin 3 300 mm 3 440 mm ○ ○ ○ ○

Ylitteen sivukuljetin ○ ○ 3 860 / 4 500 mm 4 390 mm 4 770 mm 2 890 mm

Keskitason sivukuljetin 3 650 mm 4 190 mm 3 860 / 4 500 mm 4 390 mm 3 883 mm 2 850 mm

Alatason sivukuljetin ○ ○ ○ ○ 4 165 mm 2 850 mm

Alitteen sivukuljetin 3 780 mm 4 340 mm ○ ○ ○ ○

Alitteen tuotekuljetin ○ ○ 3 080 mm 4 300 mm 4 300 mm 3 750 mm 

Moottori

Malli CAT® CAT® CAT® CAT® CAT® CAT®

Teho 75 kW (100 hp) 75 kW (100 hp) 75 kW (100 hp) 75 kW (100 hp) 75 kW (100 hp) 130 kW (175 hp)

Polttoainetankin koko 273 l 273 l 273 l 273 l 273 l 310 l 

Prosessinohjaus ○ Metso IC™ ○ Metso IC™ Metso IC™ Metso IC™

Lisävarusteet

Metrics etävalvonta ○ ● ○ ● ● ●

ICr-kauko-ohjausjärjestelmä ○ ● ○ ● ● ●

Sähkö/hydraulikäyttö ● ● ● ● ● ○

Erilaiset välppävaihtoehdot ● ● ● ● ● ○

Erilaiset seulaverkot ● ● ● ● ● ●

Lamellisyötin ● ● ○ ○ ○ ○

Täryvälppä ○ ○ ● ● ○ ○

Valomasto ● ● ● ● ● ●

Kauko-ohjaus radiolla ● ● ● ● ● ●

Syöttösuppilon lisälaidat ● ● ○ ○ ○ ●

Pölynsidonta ○ ○ ● ● ● ●

Korkeapainevesisuihkutus ○ ○ ● ● ● ●

Moottorilämmitin ● ● ● ● ● ●

Kuuman/kylmän ilmaston 
varustepaketti

● ● ● ● ● ●

Erittäin kylmän ilmaston 
varustepaketti

● ● ● ● ● ●

Tehokkaampi ilmansuodatin ● ● ● ● ● ●

Huoltotaso takana ○ ○ ● ● ● ○

Magneettierotin ● ● ○ ○ ○ ○

Hydraulinen voiman ulosotto ○ ○ ● ● ○ ○

Syöttimen pysäytys IC:llä ● ● ● ○ ○ ○

Liitäntäkaapeli ○ ● ○ ● ● ●

Syöttölaatikko ○ ○ ● ● ● ○

Pesuvarustus ○ ○ ○ ○ ● ○

*lisävaruste
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Metso tarjoaa räätälöityjä Lokotrack-
laitosratkaisuja vastatakseen asiakkaidensa 
sovelluskohteiden erityisvaatimuksiin. 
Räätälöidyt ratkaisut voivat olla eri laajuisia 
pienistä muutoksista vakiotuotteissa täysin 
uudenlaisiin murskaus-, seulonta- ja 
hihnakuljetinratkaisuihin.
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Lokotrack 
Räätälöidyt laitokset
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Lokotrack LT150E

Italialainen yritys Marocca käyttää 
hihnakuljetinjärjestelmää kalkkikivilouhoksellaan.
Lokotrack® LT140™ -leukamurskainlaitos esimurskaa 
kalkkikiveä 800 tonnin tuntikapasiteetilla kokoon 
0-300 mm. Lokolink™-liikuteltava kuljetinjärjestelmä 
siirtää esimurskatun materiaalin edelleen 
hihnakuljettimelle, joka puolestaan vie materiaalin 
kiinteälle jälkimurskauslaitokselle.  Verrattuna 
perinteiseen dumpperikuljetukseen Metson 
siirrettävä murskaus- ja kuljetinjärjestelmä tuo 
asiakkaalle merkittäviä säästöjä sekä vähentää 
samalla pakokaasu- ja pölypäästöjä. Lisäksi 
alamäkeen kuljetettaessa kenttäkuljettimet tuottavat 
samalla sähköä.

Lokotrack LT140:n voimansiirto on yhdistelmä suoraa 
hydraulista ja sähköistä käyttöä. Lokotrack® LT140E™  
on täysin sähkökäyttöinen, jolloin voimanlähteenä 
voidaan käyttää joko ulkoista virtalähdettä tai 
Lokotrak-laitoksen dieselgeneraattoria.  Lokotrack 
LT140 ja LT140E voidaan varustaa tasosyöttimellä tai 
täryvälpällä.  Tarttuvaa materiaalia varten on tarjolla 
myös rullavälppä.

Luotettavuus ja erinomainen suorituskyky tekevät 
Lokotrack LT140- ja LT140E-laitoksista maailman 
suosituimpia tela-alustaisia esimurskauslaitoksia yli 
100 tonnin luokassa. Sovelluskohteet vaihtelvat 
kovan kiven louhinnasta sementtilaitoksiin ja kaikkein 
vaativimpiin kaivoskohteisiin.

Ominaisuudet

Murskain       Nordberg® C140™ 
Syöttöaukon koko     1 400 x 1 200 mm 
Teho       400 kW (535 hp) 
Paino       150 000 kg 

“Eri vaihtoehtoja vertaillessa kävi selväksi, että 
Metson Lokotrack LT140- ja Lokolink LL12-laitteista 
muodostuva, liikuteltava murskaus- ja 
kuljetinjärjestelmä on meille paras ratkaisu täyttäen 
vaatimuksemme kapasiteetin, taloudellisuuden ja 
luotettavuuden suhteen.“ 
 
Alberto Marocca
Toimitusjohtaja 
Marocca Costruzioni, Italia
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Lokotrack LT160E

"Metson esimurskaus louhoksella (ITPS) -konsepti 
vähentää dumpperikuljetusten tarvetta, mikä samalla 
lisää työmaan turvallisuutta.  Myös polttoaineen 
kulutus ja pölyn määrä alenevat." 

Natalie Constantine
Boral Construction Materials & Cement
Australia

Australialainen Boral on käynnistänyt uuden 
toiminnan yhtiön Peppertree-louhoksella 
Marulanissa, Uudessa Etelä-Walesissa vastatakseen 
lisääntyvään murskeiden kysyntään Sydneyn 
kaupunkialueella. Uuden louhoksen lippulaivana 
toimii Lokotrack® LT160E™ -esimurskauslaitos. 

Laitos tuottaa noin 1 150 tonnia kooltaan 0–500 
mm:n esimurskattua graniodiittiä. Lokotrack LT160E 
purkaa esimurskeen Lokolink™ LL16 -liikuteltavalle 
kuljettimelle, joka kuljettaa materialin edelleen 
kenttäkuljettimelle ja sieltä seuraaviin 
murskausvaiheisiin. Turvallisuus oli yksi asiakkaan 
tärkeimmistä tavoitteista, mikä näkyy monella tavoin 
laitteen suunnittelussa.

Lokotrack LT160E on sähkökäyttöinen laite, joka saa 
käyttövoimansa ulkopuolisesta virtalähteestä. 
Laitteessa on siirtelyä varten myös oma 
dieselmoottori ja generaattori. Käyttökohteesta 
riippuen laite voidaan varustaa erilaisilla 
syöttöjärjestelmillä.

Edistyksellisen Metso IC™-prosessinohjaus-
järjestelmän avulla koko esimurskauslaitoksen ja 
Lokolink LL16-kuljetinjärjestelmän toimintaa voidaan 
säätää ja valvoa kaivinkoneen hytistä. Luotettavuus, 
alhaiset käyttökulut  ja turvallisiuus tekevät Lokotrack 
LT160E:stä ykkösvaihtoehdon suurikapasiteettiseen 
louhos- ja kaivostoimintaan. 

Ominaisuudet

Murskain       Nordberg® C160™ 
Syöttöaukon koko     1 600 x 1 200 mm 
Teho      550 kW  (740 hp)
Paino       285 000 kg 
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Lokotrack LT200E
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Altay Polimetally LLP avasi uuden kuparikaivoksen Kazakstanissa vuonna 

2014. Metso toimitti kaivokselle maailman suurimman, täysin liikuteltavan 

esimurskauslaitoksen vastaamaan kaivoksen korkeisiin 

kapasiteettivaatimuksiin.

Laitos on täysin siirrettävissä ja koostuu MAF210™-lamellisyöttimestä, 

Lokotrack® LT200E™,-leukamurskainlaitoksesta, Lokolink™ LL16-

liikuteltavasta kuljetinjärjestelmästä ja MS16™-stakkerista. Laitoksen 

kapasiteetti on 2 500 tonnia tunnissa syötteen maksimikoon ollessa 

1 200 mm. Talvella äärimmäisen kylmät ja tuuliset olosuhteet tuovat omat 

haasteensa laitteistolle. Ilmastoiitu valvomo ja täysin sähkökäyttöiset 

laitteet ovat Metson ratkaisuja vaikeassa ilmastossa.

Yhteensä 850 tonnia painava laitos tarjoaa asiakkaalle tarvittavan 

liikuteltavuuden ja alhaiset käyttökulut. Projektilla Metso asettaa uudet 

standardit tela-alustaisille murskauslaitteille.  

Murskain        Nordberg® C200™
Syöttöaukon koko      2 000 x 1 500 mm 
Teho             1 600 kW (2 150 hp)
Paino    850 000 kg 
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Lokotrack LT1415

Suuri, irlantilainen murskeidentuottaja Roadstone 
Provinces Ltd käyttää yhtä viidestä Lokotrack® 
LT1415™-iskupalkkilaitoksestaan Bunrattyn 
louhoksella. LT1415:ssa on tarjolla painoluokassaan 
suurin syöttöaukko, joka helpottaa työskentelyä 
erityisesti suurikapasiteettisessa louhostyösken-
telyssä. Tehokas välppäys, hyvä murskausteho, 
vankka rakenne ja erinomainen liikuteltavuus ovat 
ominaisuuksia, joiden ansiosta LT1415 on maailman 
suosituin iskupalkkimurskainlaitos. LT1415:n 
tavanomainen kapasiteetti on 600 tonnia tunnissa 
0–120 mm:n esimurskattua kalkkikiveä.

LT1415 on varustettu tasosyöttimellä ja täryvälpällä. 
Tarttuvaa materiaalia varten on tarjolla myös 
rullavälppä. LT1415 voidaan varustella kaksitasoisella, 
5.6 m2:n seulalla ja mahdollisuudella palauttaa ylite 
jommalta kummalta seulatasolta takaisin 
murskaimeen. 

Lokotrack LT1415:n voimansiirto on yhdistelmä 
suoraa, hydraulista ja sähköistä  käyttöä. 
Sähkökäyttöisen Lokotrack® LT1415E™:n 
voimanlähteenä voidaan käyttää joko ulkoista 
virtalähdettä tai Lokotrack-laitokseen asennettua 
dieselgenerattoria.

Ominaisuudet

Murskain       Nordberg® NP1415M™ 
Syöttöaukon koko    1 540 x 1 320 mm 
Teho      400 kW (535 hp)
Paino       66 000 kg 
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Lokotrack LT1418E

TPI Polene on yksi Thaimaan tärkeimmistä 
sementintuottajista. Yhtiö halusi uudistaa 
tuotantolaitoksensa ja samalla alentaa kuljetus- ja 
valmistuskuluja. Tarkkojen laskelmien jälkeen 
parhaaksi ratkaisuksi valikoitui kolme tela-alustaista 
Lokotrack® LT1418E™ -iskupalkkilaitosta, joita seurasi 
pyöräalustaiset, siirrettävät kuljettimet. Jokainen 
LT1418E tuottaa keskimäärin 600 tonnia tunnissa 
murskeita, joiden koko on 0–80 mm. Tarkan 
lopputuotekoon varmistamiseksi 
iskupalkkimurskaimissa käytetään kolmatta 
iskupalkkia.

Sähkökäyttöisen Lokotrack LT1418E-laitoksen 
voimanlähteenä voidaan käyttää ulkoista 
virtalähdettä. Dieselgeneraattori antaa 
mahdollisuuden liikutella laitosta itsenäisesti. 
LT1418E:ssa on tasosyötin ja täryvälppä. Tarttuvaa 
materiaalia varten on myös rullavälppä. Lokotrack 
LT1418E voidaan myös yhdistää Lokolink™-
mobiilikuljettimien kanssa.

Metson tuotevalikoimassa on myös Lokotrack® 
LT1418™, jossa voimansiirto on toteutettu suoralla 
hydrauli- ja sähkökäytöllä.

Ominaisuudet

Murskain       Nordberg® NP1418™ 
Syötöaukon koko     1 840 x 1 320 mm 
Teho      600 kW (805 hp)
Paino          95 000 kg 
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Lokotrack LT1620E

Itävaltalainen rakennusyhtiö Bernegger oli vuosia 
sitten vaikeuksissa, kun yhtiön kalkkikivilouhoksen 
varannot loppuivat. Uusi louhos sijaitsi vuorilla 
kolmen kilometrin päässä sementtitehtaasta. 
Ympäristönormit säätelivät ja rajoittivat kaikkia 
tulevia toimintoja.  

Ratkaisuna oli sijoittaa tela-alustainen Lokotrack® 
LT1620E™  -iskupalkkilaitos ja Lokolink-
kuljetinjärjestelmä uuden louhoksen rintaukselle. 
Esimurskattu kalkkikivi kuljetetaan 160 metrin 
syvyiseen pystysuoraan kuiluun ja sieltä 3,5 
kilometrin matka tunnelissa kulkevalla 
hihnakuljettimella. Koko esimurskauslaitos 
kuljettimineen on sähkökäyttöinen, jolloin 15%:n 
alamäessä olevia kuljettimia käytetään myös 
sähköntuotantoon. Tällä ratkaisulla minimoitiin kaikki 
ympäristövaikutukset ja vähennettiin 
tuotantokustannuksia. LT1620E:n kapasiteetti on 
1 000 tonnia tunnissa kooltaan 0–100 mm:n 
murskattua kalkkikiveä.

Lokotrack LT1620E on täysin sähkökäyttöinen, jolloin 
käyttövoima otetaan ulkoisesta virtalähteestä, mutta 
tarvittaessa myös omasta dieselgeneraattorista. 
Käyttökohteesta ja asiakastarpeista riippuen LT1620E 
voidaan varustella erilaisilla syötinjärjestelmillä, 
esimerkiksi rullavälpällä tarttuvaa materiaalia 
käsitellessä.

Ominaisuudet

Murskain   Nordberg® NP1620™ 
Syöttöaukko   2040 x 1634 mm 
Teho  800 kW (1 080 hp)
Paino   220 000 kg 
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Lokotrack LT9100E

Cemex – yksi maailman johtavista murskeiden ja 
sementin tuottajista – käyttää Lokotrack® LT9100E™ 
-keskipakomurskainta korkealuokkaisten murskeiden 
muotoiluun yhtiön Petrie-louhoksella 
Queenslandissa, Australiassa. Näyttävä, nelivaiheinen 
Lokotrack-murskaus- ja seulontaprosessi koostuu 
LT125™-leukayksiköstä, LT300GPS™-välimurskaimesta, 
LT550GPF™-hienomurskaimesta ja LT9100E VSI-
keskipakomurskaimesta.

Massiivisuudestaan huolimatta helposti siirreltävää 
laitosta kuljetetaan säännöllisesti Cemexin eri 
louhosten välillä. LT9100E tuottaa tyypillisesti 
korkealaatuista 0–20 mm:n mursketta noin 300 
tonnia tunnissa.

Ominaisuudet

Murskain   Barmac® B9100SE™
Syötteen koko   64 mm 
Teho  550 kW (740 hp) 
Paino   60 000 kg 
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Lokotrack LT550GP

Lemminkäinen Infra Oy, yksi Suomen suurimmista 
rakennusyhtiöistä, käyttää LT125™-
esimurskauslaitoksen perässä välimurskaimena 
Lokotrack® LT550GP™ -karamurskainlaitosta. 
Lokotrack LT550GP:ssa on tehokas kaksitasoinen 
vinoseula, jossa on mahdollisuus palauttaa ylite 
takaisin murskalle, joko yhdeltä tai kahdelta 
seulatasolta.

Lokotrack LT550GP:lla operoidaan useissa eri 
murskausprosesseissa yhdessä yhtiön 25 eri 
Lokotrack-mallin kanssa. LT550GP:n keskimääräinen 
kapasiteetti on kaksivaihemurskauksessa 400 tonnia 
tunnissa 0–70 mm:n perustuksien rakentamisessa 
käytettäviä murskeita. Toisessa tyypillisessä 
yhdistelmässä LT550GP:n perään on lisätty suljetun 
kierron  LT550GPF™-karamurskainlaitos.

Lokotrack LT550GP, kuten myös LT550GPF ovat 
erittäin suorituskykyisiä ja luotettavia vaativissakin 
olosuhteissa. Lisäksi ne on helppo kuljettaa 
maanteitä pitkin. Lokotrack-laitokset on suunniteltu 
erityisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin, mikä selittää 
myös niiden suuren suosion täällä.

Myös Nordberg® HP4™, HP400™, HP500™ ja GP500S™ 
voidaan sovittaa vastaaviin Lokotrack-laitoksiin. Ne 
ovat saatavilla diesel- tai sähkökäyttöisinä.

Ominaisuudet

Murskain   Nordberg® GP550™ 
Syöttöaukko   300 mm 
Teho  550 kW (740 hp)
Paino   90 000 kg 

“Lokotrack LT125- ja LT550GP-yhdistelmä on ollut 
käytössämme erittäin luotettava. Tuotamme 
kooltaan 0–90 mm:n murskeita yli 400 tonnia 
tunnissa, ja yleisesti ottaen laitoksen käytettävyys 
on ollut erinomainen.“

Juhani Louramo 
Työmaan päällikkö
Lemminkäinen Infra Oy, Suomi
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Lokotrack LT400HPF

Irlantilainen murskausurakoitsija Morrissey Ltd 
käyttää Lokotrack® ST272™ -mobiiliseulaa 
syöttämään  Lokotrack® LT400HPF™ 
-kartiomurskainyksikköä. LT400HPF on varustettu 
tehokkaalla, kaksitasoisella ja tarkalla, kooltaan 12 
neliön FS303-vaakaseulalla. Seula toimii suljetussa 
kierrossa HP400™-kartiomurskaimen kanssa.

LT400HPF:n keskikapasiteetti on 500 tonnia tunnissa 
kooltaan 0–45 mm:n lopputuotteita, jotka jaotellaan 
kolmeksi eri lajikkeeksi. Lokotrack LT400HPF™ vastaa 
erinomaisesti Morrisseyn tarpeisiin: laitteella 
saavutetaan hyvä tuottavuus ja luotettavuus 
yhdistettynä hyvään liikuteltavuuteen työmaalla.

Muut Nordberg®-kartiomurskainmallit, jotka ovat 
saatavilla vastaaviin diesel- ja sähkökäyttöisiin 
Lokotrack-laitoksiin, ovat Nordberg® HP4™ ja 
GP550™.

Ominaisuudet

Murskain    Nordberg® HP400™ 
Syöttöaukon koko  299 mm 
Teho   550 kW (740 hp)
Paino    100 000 kg
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Lokotrack 
Application examples

Lokotrack 
Käyttöesimerkkejä

Lokotrack 
Käyttöesimerkkejä
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Kierrätys

Lokotrack Urban

Lokotrack LT1213S

Kierrätys



57

Lokotrack ST2.8

Lokotrack ST3.5
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Monivaihelaitokset

Lokotrack LT1110 + ST3.5

Lokotrack LT1213 + ST3.5
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Lokotrack LT106 + LT220D

Lokotrack LT106 + LT220D
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Lokotrack LT116 + LT200HPS + LT7150 + ST620 Lokotrack LT120 + LT300HP + ST620

Lokotrack LT116 + LT1213 + ST3.8 + LT7150 + ST4.8

Multistage plantsMonivaihelaitokset
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Lokotrack LT120 + LT300HP + ST620

Lokotrack LT120 + ST2.8
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Monivaihelaitokset

Lokotrack LT120 + LT300GP + LT300GPB

Lokotrack LT120E + LT330D
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Lokotrack LT125 + LT300HP + LT300HPB + LT7150 + ST620 + ST620

Lokotrack LT125 + LT500HPE + ST820



64



65

Maksimoimme 
investointisi tuoton
Kattavat huoltopalvelumme tarjoavat käyttöösi kaiken: alkuperäisistä 
vara- ja kulutusosista edistyksellisiin, tarpeittesi mukaan sovitettuihin 
huoltopalveluihin. Voit luottaa Metson ammattitaitoon, joka on saatavilla 
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 
ammattiosaamisen.

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 varten. 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 toimijana tiedämme, miten voit 
parantaa 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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Lokotrack LT120AE

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. 
Niihin kuuluvat kattava laite- ja prosessituntemus, joiden 
perusteella voimme tarjota ratkaisut, jotka soveltuvat parhaiten 
tarpeisiisi. Urakkatyön ohessa Metso on kehittänyt eritasoisia 
huoltosopimuksia, joista voit valita sinulle sopivan.

Laitteiden käytettävyyspalvelut
Laitteiden käytettävyyspalvelut tähtäävät luotettavuuden 
maksimointiin, 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 
tuottavuuden koko sen elinkaaren ajan ja varmistamaan 
alhaisimmat tuotantokulut. 

Ole yhteydessä lähimpään Metson huoltoon saadaksesi 
lisätietoja käytettävyyspalveluistamme.
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Metso Minerals-liiketoiminta-alue, Lokomonkatu 3, P.O.Box 306, FI-33101 Tampere, Finland, tel. +358 20 484 142, fax +358 20 484 143 
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