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Lokotrack®
Mobila krossar och mobila siktar

Din framgång 
är hemligheten 
bakom vår 
framgång
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Var vi än behövs

Vi levererar konkurrenskraft
Vi på Metso vet att vårt värde endast kan mätas utifrån de resultat vi levere-
rar till våra kunder. Vår expertis bygger på över hundra års erfarenhet. Därför 
kan vi idag erbjuda våra kunder en kunskapsbas utan motstycke, solida 
ekonomiska resurser samt den konstruktionsexpertis, innovativa teknik och 
globala närvaro som krävs för lönsam krossning och siktning.

Varje Metso Lokotrack® är byggd för att hålla i flera decennier. Den första 
Lokotrackanläggningen som byggdes 1985 används faktiskt fortfarande 
dagligen. Teknisk expertis på högsta nivå kombinerat med regelbundna 
kvalitetstester garanterar att varje Lokotrack är driftsäker dygnet runt, 365 
dagar om året. De högkvalitativa Metsokomponenterna och Caterpillar®  
dieselmotorerna garanterar din Lokotracks smidighet, effektivitet och säker-
het. 

Genom att välja Lokotrack® kan du vara säker på att din verksamhet 
– och dina vinster – rullar på. Utan avbrott.
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Hög kapacitet
– Marknadens bästa krossar
– Driftsäkerhet och tillgänglighet
– Lokotrack för alla applikationer
– Metsos slitdelar och krosskammare

Energi och miljö
– Effektivitet tack vare en avancerad 

motor, hydraulik och kraftöverföring
– Avancerad damm- och buller-

reduktion
– Lätt att transportera

Driftsäkerhet
– Teknisk expertis på högsta nivå
– Regelbundna kvalitetstester
– Metsos högkvalitativa komponenter
– Över hundra års erfarenhet

Säkerhet
– Ordentliga trappor och plattformar
– Handskydd och säkerhetsvajrar
– Hydraulisk låsning av matartratten
– Starta och stoppa processen med 

en knapptryckning

Lokotrack®

Varför välja Lokotrack?

Lätt att använda 
och underhålla
– Starta och stoppa processen  

med en knapptryckning
– Realtidsdiagnostik och enkel 

process optimering
– Alla stora språk tillgängliga
– Spärrmekanism för flerstegs-

processer
– Branschledande servicenätverk
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Lokotrack 
Käftkrossar
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Lokotrack® LT96™ är lösningen för de allra svåraste 
transportförhållandena. Anläggningen kan 
transporteras i flygplan, med linbana eller på 
lågbordstrailer. LT96 är vår mest kompakta mobila 
käftkross och erbjuder god prestanda särskilt inom 
återvinning och entreprenad.

Lokotrack LT96 är byggd runt käftkrossen 
Nordberg® C96™. Den robusta konstruktionen 
med tappar och bultar ökar krossens slaghållfasthet. 
Det kraftiga hydrauliska drivsystemet möjliggör en 
svängfunktion.

Automationssystemet IC700™ ger dig optimala 
krossningsresultat. Möjligheten att starta och stoppa 
processen med en knapptryckning samt de olika 
åtkomstnivåerna används i hög utsträckning, särskilt 
i uthyrningsbranschen. IC700 är en 
standardegenskap i LT96.

Active Setting Control™ (ASC) är en av Lokotrack 
LT96:s tillvalsegenskaper. Det avancerade systemet 
fungerar som ett spaltjusteringssystem och låter 
krosskammaren öppnas om den träffar okrossbart 
material såsom slagg eller armeringsjärn i betong. 
Med Active Setting Control kan operatören avläsa 
och justera inställningarna på en display eller via 
radiostyrning.

Lokotrack LT96

Egenskaper

Kross    Nordberg® C96™ 
Inmatningsöppning  930 x 580 mm
Motor   CAT® C6.6 / C7.1, 170 kW
Vikt   28 000 kg

Käftkrossen Nordberg C96 med Active Setting Control™

Lokotrack® LT106™ kombinerar över 29 års erfarenhet 
inom mobil utrustning med de senaste materialen och 
konstruktionslösningarna. Den sänker driftkostnaderna 
och ger samtidigt största möjliga kundvärde. 

Lokotrack LT106 är utrustad med käftkrossen 
Nordberg® C106™ som är väl beprövad inom de 
tuffaste användningsområdena. Nya egenskaper, t.ex. 
en radiell sidotransportör, svänghjul med högt 
kraftmoment och automationssystemet IC700™ som 
utnyttjar ultraljudsnivågivare möjliggör den bästa 
kapaciteten och kostnadseffektiviteten i storleksklassen 
40 ton. Motorn CAT® C9.3 med hydrauliskt drivsystem 
garanterar en problemfri drift och möjliggör en 
svängfunktion.

Lokotrack LT106 och dess kompakta mått och 
flexibilitet medför lägre transportkostnader mellan och 
på arbetsplatserna. Chassikonstruktionen med god 
frigång i båda ändarna gör att enheten kan enkelt 
lastas på ett släp. Matartrattens sidor, försedda med ett 
patenterat hydrauliskt säkringssystem och en radiell 
sidotransportör, gör att enheten är driftklar på några 
minuter.

Nya konstruktionsegenskaper, som motorns 
layout, svänghjulsskydd av komposit samt rymliga 
serviceplattformar och utmärkt åtkomst gör den 
dagliga verksamheten säker och lätt. Du kan öka 
flexibiliteten med optioner, t.ex. en siktmodul och en 
lång huvudtransportör.

Lokotrack LT106

Egenskaper

Kross    Nordberg® C106™ 
Inmatningsöppning  1 060 x 700 mm
Motor   CAT® C9 / C9.3, 224 kW
Vikt   40 000 kg

”Vår nya Lokotrack LT106 förbrukar 35 % mindre 
bränsle jämfört med vår gamla Lokotrack LT105.”
Jo Banner
Direktör
Banner Contracts Ltd, Storbritannien
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Käftkrossen Nordberg® C116™ på ett avancerat 
chassi gör Lokotrack® LT116™ relativt lätt men 
möjliggör hög kapacitet i entreprenadkrossning. 
Totalvikten runt 50 ton gör krossen enkel att 
transportera på väg. Automationssystemet IC700™ 
är en standardegenskap i LT116.

Lokotrack LT116 är byggd runt käftkrossen 
Nordberg® C116™ och bygger på lösningar från 
den senaste produktutvecklingen och expertisen. 
Käftkrossen C116 är utvecklad för krossning av alla 
bergarter från hårdaste granit till sprödare arter 
samt materialåtervinning. 

Med by-passrännan och valfri sidotransportör 
kan arbetet anpassas enligt den krossningsprocess 
som krävs. En separat skalper och siktmodul kan 
användas för mer krävande inmatningsmaterial. 
Lokotrack LT116 är mångsidig lösning som passar 
Lokotracks flerstegsprocesser som handen i 
handsken.

Lokotrack LT116

Egenskaper

Kross    Nordberg® C116™
Inmatningsöppning  1 150 x 800 mm
Motor   CAT® C13, 310 kW
Vikt   50 000 kg

Den robusta käftkrossen Lokotrack® LT120™ är ett 
resultat av gedigen erfarenhet kombinerat med ett 
nytt sätt att tänka. En enastående prestationsnivå 
garanteras av en noggrann konstruktionsprocess 
där varje egenskap studerats in i minsta detalj, 
medan de högkvalitativa Metsodelarna säkerställer 
en tillförlitlig lösning.

En driftsäker och effektiv mobila kross är 
summan av flera faktorer som samverkar på ett 
smidigt sätt. Käftkrossen Nordberg® C120™ med sin 
stora inmatningsöppning presterar utmärkt även i 
de allra tuffaste applikationerna. Det hydrauliska 
drivsystemet garanterar en problemfri drift och gör 
det möjligt att ändra krossens riktning vid stenlås. 
Den helt nya motormodulen CAT® C13 ger optimal 
kraft åt svänghjulen med högt kraftmoment.

Lokotrack LT120 är utvecklad för att vara 
säker att använda och underhålla. 
Krossplattornas maskinskruvar är lättåtkomliga och 
svänghjulens skydd, som är tillverkade av 
kompositmaterial, kan öppnas säkert och enkelt. 
God åtkomst och lämpliga plattformar gör verkligen 
skillnad för den dagliga driftsäkerheten. 

Lokotrack LT120

Egenskaper

Kross    Nordberg® C120™
Inmatningsöppning  1 200 x 870 mm
Motor   CAT® C13, 310 kW
Vikt   60 000 kg

”Vi har varit extremt nöjda med den kraftiga 
konstruktionen, höga kapaciteten och särskilt 
bränslesnålheten hos LT120. De lägre produktions-
kostnaderna gör LT120 perfekt för våra behov.”
Jean-Roger Delanne
VD
SAS Carrières d'Ambazac, Frankrike
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Lokotrack® LT120E™ är ett revolutionerande 
mästerverk inom eldriven mobil krossning. En 
överlägsen kapacitet och utmärkt bränsleekonomi 
ger lägsta hållbara kostnader per ton.

Lokotrack LT120E är en hybridmobil kross som 
drivs med el från externt nät eller en inbyggd 
dieselgenerator på 420 kWA. Det eldrivna 
krossverket och transportörerna möjliggör en 
högeffektiv, ekonomisk och miljövänlig process. 

Nordberg® C120™ ger enastående kapacitet 
tack vare en optimal nypvinkel och ett aggressivt 
linjärt slag. 

Dina specialbehov beaktas med ett brett utbud 
av tillval som utformats för Lokotrack LT120E. Du kan 
skräddarsy din LT120E efter dina behov med 
exempelvis en lång vikbar huvudtransportör och 
breda sidoplåtar till matartratten. Noggrant 
utformade detaljer garanterar en säker drift medan 
ordentliga plattformar och kompositskydd gör 
mobila krossen lätt att underhålla. De kompakta 
måtten gör Lokotrack LT120E lätt att transportera 
och använda även i de mest krävande förhållande.

Lokotrack LT120E

Egenskaper

Kross   Nordberg® C120™
Inmatningsöppning  1 200 x 870 mm
Motor   CAT® C13, 310 kW
Vikt   63 000 kg

”Vi har åstadkommit en hög och stabil kapacitet 
med extremt krävande inmatningsmaterial. 
Lokotrack LT120E är klart mer ekonomisk än våra 
tidigare käftkrossar.”
Hans-Jürgen Jeschke 
Platschef
Heidelberger Sand und Kies GmbH, Tyskland
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Lokotrack käftkrossar

Lokotrack® LT125™ är det rätta valet för 
primärkrossning i stenbrott. Den robusta 
konstruktionen garanterar pålitliga resultat och en 
hög kapacitet även med de allra hårdaste 
inmatningsmaterialen. LT125 kan användas som en 
fristående enhet eller tillsammans med sekundära 
och tertiära Lokotrackenheter i en flerstegsprocess. 

Lokotrack LT125 kan även kombineras med 
det mobila transportörsystemet Lokolink™ LL 
för att eliminera behovet av lastbilstransport.

”Split”-versionen möjliggör en snabb 
installation utan separat lyftkran  och är den 
ultimata primärkrossen för entreprenörer. Denna 
specialversion har försetts med hydrauliska stödben 
för demontering av kross- och matarenheterna. 
Uppställning av enheten kan göras på bara några 
timmar utan behov av lyftkranar.

Lokotrack LT125

Egenskaper

Kross    Nordberg® C125™
Inmatningsöppning  1 250 x 950 mm
Motor   CAT® C13, 310 kW
Vikt   86 000 kg

”Metsos anläggningskonstruktion i stort har 
fungerat bra och pålitligt hos oss och vårt 
samarbete är friktionsfritt. Metso lyssnar noggrant 
på oss för att kunna lösa alla eventuella problem.”
Sergey Popovich
Platschef 
Karelpriodresurs, Ryssland

LT96™ LT106™ LT116™ LT120™ LT120E™ LT125™

Transportmått

Längd 12 450 mm 15 200 mm 15 600 mm 16 650 / 17 400* mm 16 650 / 17 400* mm 15 700 / 18 000* / 20 700* mm 

Bredd 2 500 mm 2 800 mm 3 000 mm 3 000 mm 3 000 mm 3 500 mm

Höjd 3 100 mm 3 400 mm 3 600 mm 3 900 mm 3 900 mm 3 850 mm

Vikt 28 000 kg 40 000 kg 50 000 kg 62 000 kg 65 000 kg 86 000 kg 

Kross

Modell Nordberg® C96™ Nordberg® C106™ Nordberg® C116™ Nordberg® C120™ Nordberg® C120™ Nordberg® C125™

Nominell inmatningsöppning 930 x 580 mm 1 060 x 700 mm 1 150 x 800 mm 1 200 x 870 mm 1 200 x 870 mm 1 250 x 950 mm

Matare

Trattvolym 4 / 6* m³ 6 / 9* m³ 6 / 9* m³ 7 / 12* m³ 7 / 12* m³ 7 / 12* / 17* / 23* m³ 

Lastningshöjd 3 500 mm 3 900 mm 4 000 mm 4 430 mm 4 430 mm 5 340 mm

Lastningsbredd 2 693 / 3 500* mm 2 630 / 3 600* mm 2 610 / 3 600* mm 2 600 / 4 100* mm 2 600 / 4 100* mm 3 100 / 5 100* mm 

Transportörernas utlastningshöjd

Huvudtransportör 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 / 3 900* / 4 870* mm 

Sidotransportör 1 547 mm 1 630 mm 1 930 mm 2 850 mm 2 850 mm 3 000 mm 

Produkttransportör för sikt 2 300 mm 2 600 mm 2 710 mm ○ ○ ○

Sidotransportör för sikt 1 800 mm 2 650 mm 2 775 mm ○ ○ ○

Motor

Modell CAT® C6.6 / C7.1 CAT® C9 / C9.3 CAT® C13 CAT® C13 CAT® C13 CAT® C13

Effekt 170 kW 224 kW 310 kW 310 kW 310 kW / 420 kWA 310 kW

Bränsletank 500 l 630 l 600 l 630 l 630 l 940 l

Processautomation IC700™ IC700™ IC700™ IC700™ IC900™ ○

Sikt

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

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

Tillval

Förlängningar till tratten ● ● ● ● ● ●

Gummifoder till mataren ● ● ● ● ● ●

Gummiskydd till tratten ● ● ● ● ● ●

Sidotransportör ● ● ● ● ● ●

Active Setting Control™ ● ● ● ○ ○ ○

Materialnivåkontroll ● ● ● ● ● ●

Bandskyddsplåt ● ● ● ● ● ●

Automatisk smörjningsenhet ● ● ● ● ● ●

Lång huvudtransportör ● ● ● ● ● ●

Magnetisk separator ● ● ● ● ● ●

Radiostyrning ● ● ● ● ● ●

Dammkapsling ● ● ● ● ● ●

Högtrycksspraysystem ● ● ● ● ● ○

Motorvärmare ● ● ● ● ● ●

Klimatkit (varmt/kallt/
polarklimat)

● ● ● ● ● ●

Hydraulisk bom och 
hammare

● ● ● ● ● ●

Tilläggsplattformar ● ● ● ● ● ●

Hydraulisk generator ● ● ● ○ ○ ○

Bränslepump ● ● ● ● ● ●

Hydrauliskt kraftuttag ● ● ● ● ● ●

Förreglad kabel ● ● ● ● ○ ●

Förreglingskabel ● ● ● ● ● ●

*tillval
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Lokotrack 
Slagkrossar
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Kross   Nordberg® NP1110M™ 
Inmatningsöppning  1 040 x 800 mm
Motor   CAT® C9 / C9.3, 248 kW
Vikt    32 000 kg

Lokotrack® LT1110™ är vår mest kompakta slagkross 
på larvband. LT1110 används vanligen för krossning 
av medelhård sten och återvinning. Den kan krossa 
alla typer av återvinningsmaterial från asfalt till tegel. 
Slagkrossen Nordberg® NP1110M™ erbjuder alltid 
hög kapacitet och reduktionsgrad.

Lokotrack LT1110 är byggd runt den kraftiga 
slagkrossen Nordberg NP1110M från den 
beprövade NP-serien. Krossen är särskilt utformad 
för mobila applikationer och har en stor 
inmatningsöppning och robust konstruktion för 
långvarig och pålitlig användning. Lokotrack LT1110 
har alltid högkvalitativa slagbalkar som standard.

Det avancerade automationssystemet IC700™ 
styr och reglerar alla viktiga parametrar för optimala 
krossningsresultat. Genom att styra mataren och 
krossen får systemet LT1110 att prestera optimalt.

Ytterligare en siktmodul med en 
returtransportör tillåter Lokotrack LT1110 att 
producera en kalibrerad slutprodukt med endast en 
enhet. Den nya motormodulen och 
hydraulsystemet ger mer kraft åt krossen och 
minskar bränsleförbrukningen.

Egenskaper

Lokotrack LT1110

Lokotrack® LT1213™ är en fullständigt utrustad mobil 
slagkross som kombinerar rörlighet, hög kapacitet och 
flexibilitet. Motorn CAT® C13 garanterar hög 
krossningseffekt och de högkvalitativa slagbalkarna 
förbättrar prestandan ytterligare. LT1213 kan användas 
som en primär eller sekundär enhet.

Lokotrack LT1213 är lätt att använda. Den nya 
radiella sidotransportören, den hydrauliska låsningen av 
den långa huvudtransportören och matartrattens 
väggar är några exempel på innovationer som 
utnyttjats i LT1213. LT1213 kan finjusteras för ballast-, 
stenbrotts- eller återvinningsapplikationer med 
exempelvis egenskaper som en grizzlymatare eller en 
panelbordsmatare under krossen.

LT1213 har en avancerad växellåda som standard. 
Metsos växellåda erbjuder marknadens mest effektiva 
drivsystem för krossar med ett supporterande start- 
och stoppsystem. En optimal hydraulisk krets med 
separat fläkt och standbyfunktion ger krossen upp till 
20 % lägre bränsleförbrukning och mer kraft.

Rotation av krossen vid service utförs med ett 24V 
hydrauliskt kraftaggregat. Nya redskap medföljer för att 
underlätta bytet av slagbalkar och krossplattor. Särskilt 
fokus ligger på åtkomst vid servicearbeten och ett 
problemfritt materialflöde. Standbyfunktionen ger 
förbättrad bränsleeffektivitet och tystare tomgång.

Egenskaper

Kross    Nordberg® NP1213M™ 
Inmatningsöppning 1 320 x 900 mm
Motor   CAT® C13, 310 kW 
Vikt   42 000 kg

Lokotrack LT1213

”Denna maskin är väldigt tillförlitlig i drift och vi är 
nöjda med dess produktivitet. Vanligtvis kör vi 
Lokotrack LT1110 upp till 18–20 timmar per dag utan 
extra avbrott.”
Kaya Turan 
Styrelsemedlem 
Dere Madencilik A.Ş., Turkiet

”Den långa listan över fördelar visar återigen varför 
Lokotrack LT1213 och LT1213S leder utvecklingen 
inom återvinning och stenbrottskrossning.”
Kurt Degreef 
Försäljningschef
BIA n.v./s.a., Belgien
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Kross    Nordberg® NP1315™ 
Inmatningsöppning 1 540 x 930 mm
Motor   CAT® C15, 403 kW 
Vikt   60 000 kg 

Lokotrack® LT1213S™ är en fullständigt utrustad 
mobil slagkross med en högeffektiv endäckad sikt 
och returtransportör. LT1213S kan transporteras som 
enskild enhet på en lågbordstrailer.

Den splitternya tvåvinklade sikten och den 
radiella returtransportören ger integrerad 
siktningskapacitet och gör Lokotrack LT1213S enkel 
att använda i öppna och slutna kretsar. Siktenheten 
kan installeras på bara några minuter. LT1213S kan 
finjusteras för stenkross, stenbrott eller 
återvinningsapplikationer inklusive asfalt med 
egenskaper som en grizzlymatare eller en 
panelbordsmatare under krossen.

LT1213S har en avancerad växellåda som 
standard. Metsos växellåda erbjuder marknadens 
mest effektiva drivsystem för krossar med ett 
supporterande start- och stoppsystem. En optimal 
hydraulisk krets med separat fläkt och 
standbyfunktion ger krossen upp till 20 % lägre 
bränsleförbrukning samt mer kraft.

Rotation av krossen vid service utförs med ett 
24V hydrauliskt kraftaggregat. Nya redskap 
medföljer för att underlätta bytet av slagbalkar och 
krossplattor. Särskilt fokus ligger på åtkomst vid 
servicearbeten och ett problemfritt materialflöde. 
Standbyfunktionen ger förbättrad bränsleeffektivitet 
och tystare tomgång.

Egenskaper

Kross    Nordberg® NP1213M™  
Inmatningsöppning 1 320 x 900 mm
Motor   CAT® C13, 310 kW 
Vikt   51 000 kg

Lokotrack LT1213S

Den tvåvinklade sikten möjliggör effektiv och korrekt sortering.

Lokotrack® LT1315™ kombinerar konstant, hög 
krossningskapacitet, ett brett utbud av 
bearbetnings alternativ samt utmärkt 
operatörsvänlighet med de senaste alternativen för 
damm- och bullerreduktion. Lokotrack LT1315 är 
den idealiska maskinen för högeffektiva 
entreprenader och kan enkelt transporteras på 
standardtrailer tack vare den låga transporthöjden. 
Med tillval som en magnetisk separator över bandet 
och en panelbordsmatare under krossen kan 
återvunnet material som innehåller armeringsjärn 
bearbetas utan problem.

Lokotrack LT1315 är byggd runt en kraftig 
Nordberg® NP1315™ slagkross som kan krossa 
medelhård sten, exempelvis kalksten och allt 
stenbaserat återvunnet material. NP-krossarna har 
stort materialintag för att undvika valvbildning, ett 
unikt fasthållningssystem med trekilshammare för 
enkel och snabb låsning av kilar samt en robust 
konstruktion för driftsäkerhet och en lång livslängd. 

Lokotrack LT1315 är utrustad med en 
panelbordsmatare/skalper som kan bearbeta 
även de mest trögflytande materialen. Dessutom 
kan LT1315 förses med en valfri, högeffektiv 
tvådäckssikt samt produkttransportörer. Detta gör 
det möjligt att producera en eller två kalibrerade 
slutprodukter. Om anläggningen utrustats med en 
cirkulationstransportör kan för stora fraktioner 
återföras till krossen.

Egenskaper

Lokotrack LT1315
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Kross    Barmac® B7150M™
Max. materialstorlek 57 mm
Motor   CAT® C13, 310 kW
Vikt   30 000 kg

Den mobila vertikala krossen Lokotrack® LT7150™ är 
det bästa valet för finkrossning av högkvalitativ 
ballast, väggrus och fin maskinsand. LT7150 är 
byggd runt en beprövad vertikal kross från Barmac® 
B-serien™ som erbjuder autogen krossning. 

Krossen är snabb och enkel att använda och 
underhålla, möjliggör steglös reglering av  
fraktionsfördelningen och kan producera 
högkvalitativa, kubiska slutprodukter. Den vertikala 
krossens rotor accelererar materialet och matar det 
kontinuerligt in i krosskammaren. Partiklarna uppnår 
hastigheter på 45–70 m/s. Krossens hydrauliska 
direktdrift eliminerar behovet av kilremmar. Detta 
gör att rotorspetsarnas hastighet kan justeras från 
den automatiserade kontrollpanelen.

LT7150 kan matas med en transportör, 
grävmaskin eller hjullastare tack vare den stora 
matartratten. Den stabila bandmataren för 
materialet till krossen. Lokotrack LT7150 drivs av den 
effektiva, miljövänliga dieselmotorn CAT® C13 och 
uppfyller de senaste utsläppskraven. 

Det marknadsledande, användarvänliga 
automationssystemet IC400™ erbjuder 
fullständigt automatiserad krosstyrning, uppstart 
med bara en knapptryckning och avancerad 
feldiagnostik.

Egenskaper

Lokotrack LT7150

Lokotrack slagkrossar

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

Transportmått

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

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

Höjd 3 400 mm 3 400 mm 3 600 mm 3 600 mm 3 800 mm 3 400 mm

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

Kross

Modell Nordberg® 
NP1110M™

Nordberg® 
NP1110M™

Nordberg® 
NP1213M™

Nordberg® 
NP1213M™

Nordberg® 
NP1315™

Barmac® 
B7150M™

Nominell inmatningsöppning 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 ○

Matare

Trattvolym 5 / 8* m³ 5 / 8* m³ 6 / 9* m³ 6 / 9* m³ 8 / 22* m³ 5 m³ 

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

Lastningsbredd 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 

Transportörernas utlastningshöjd

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

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

Produkttransportör för sikt ○ 2 850 mm ○ 3 070 mm 3 550 mm ○

Sidotransportör för sikt ○ 3 400 mm ○ 4 000 mm 3 660 mm ○

Motor

Modell CAT® C9 / C9.3 CAT® C9 / C9.3 CAT® C13 CAT® C13 CAT® C15 CAT® C13

Effekt 248 kW 248 kW 310 kW 310 kW 403 kW 310 kW

Bränsletank 500 l 500 l 630 l 630 l 1 000 l 600 l

Processautomation IC700™ IC700™ IC700™ IC700™ IC700™ IC400™

Sikt

Modell ○ TK11-30-S ○ DS16-36 TK16-35 ○

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

Tillval

Förlängningar till tratten ● ● ● ● ● ○

Separerad matare och sikt ○ ○ ● ● ● ○

Gummifoder till mataren ● ● ● ● ● ○

Gummiskydd till tratten ● ● ● ● ● ○

Sidotransportör ● ● ● ● ● ○

Materialnivåkontroll ● ● ● ● ● ○

Automatisk smörjningsenhet ○ ○ ○ ○ ○ ●

Panelbordsmatare under 
krossen

○ ○ ● ● ● ○

Lång huvudtransportör ● ○ ● ○ ● ○

Magnetisk separator ● ● ● ● ● ○

Radiostyrning ● ● ● ● ● ●

Dammkapsling ● ● ● ● ● ●

Högtrycksspraysystem ● ● ● ● ● ●

Motorvärmare ● ● ● ● ● ●

Klimatkit för kallt/varmt klimat ● ● ● ● ● ●

Klimatkit för polarklimat ● ● ● ● ○ ○

Hydraulisk generator ● ● ● ● ● ●

Bränslepump ● ● ● ● ● ●

Hydrauliskt kraftuttag ● ● ● ● ● ●

Förreglad kabel ● ● ● ● ● ●

*tillval
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Lokotrack 
Konkrossar
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Lokotrack LT220D

Egenskaper

Kross Nordberg® GP220™/HP200™
Inmatningsöppning 210/185 mm
Motor CAT® C13, 310 kW
Vikt 48 000 kg

”Kombinationen av två beprövade maskiner i en 
mobil enhet har gjort vår marknad begeistrad. 
LT220D hjälper våra kunder att minska deras 
driftkostnader och göra mycket snabbare vinster än 
någonsin tidigare.”
Ken Lloyd
Chef över krossanläggningen
Wheeler Machinery Co., USA

Lokotrack LT330D

Egenskaper

Kross Nordberg® GP330™
Inmatningsöppning 230 mm 
Motor CAT® C15, 403 kW/500 kWA 
Vikt 67 000 kg 

De kompakta dimensionerna gör transporten enkel.

Lokotrack® LT220D™ är ett revolutionerande 
mästerverk bland Metsos överlägsna Lokotrack–
serie med kross- och siktutrustning. Den innovativa 
kombinationen av en högpresterande konkross och 
sikt på samma chassikonstruktion ger dig klara 
fördelar.

Lokotrack LT220D är ett nytt innovativt sätt att 
kombinera både kross och sikt på samma 
chassikonstruktion. LT220D kan utrustas med de 
beprövade och kraftiga konkrossarna Nordberg® 
GP220™ eller HP200™. En stor sikt på 8,4 m2 (10 yd2) 
ger hög kapacitet och utmärkt siktningseffekt. 

Genom att kombinera Lokotrack LT220D med 
käftkrossen LT106™ kan du producera upp till tre 
kalibrerade slutprodukter med endast två 
anläggningar. Det intelligenta 
processkontrollsystemet Metso IC™ säkerställer en 
säker och tillförlitlig kontroll av krossningsprocessen. 

Det är stor skillnad att driva både kross och sikt med 
en CAT® C13-dieselmotor. Krossen får sin maximala 
kraft med hjälp av en effektiv direktdriven 
kraftöverföring. Resultatet är en avsevärt minskad 
bränsleförbrukning och lägre driftkostnader.

Lokotrack LT220D förvandlas till ett mycket kompakt 
paket. Lokotrack LT220D väger endast 48 ton (105 
000 lb) inklusive sidotransportör och är därför enkel 
att transportera på de flesta vägar.

Lokotrack® LT330D™ är ett helelektriskt sätt att 
kombinera en kross och sikt på samma 
chassikonstruktion. Trots krossen och sikten med 
stor kapacitet är LT330D ändå enkel att transportera, 
vilket möjliggör effektiv krossning på ackord. 

Lokotrack LT330D kan utrustas med konkrossarna 
Nordberg® GP330™ eller HP300™. För maximal 
prestanda i alla applikationer erbjuder GP330 ett 
brett utbud av slag med stort inställningsområde. 
HP300 är en beprövad lösning med tusentals 
enheter installerade i hela världen. Den 2000 mm 
breda sikten konstruerades med dubbelramp som 
ger god totalavkastning och kompletterar 
kombinationen.

Lokotrack LT330D drivs helt elektriskt. För att uppnå 
den mest ekonomiska driften kan en extern 
strömkälla användas. På platser där detta inte är 
möjligt säkerställer den integrerade CAT® C15-
motorn och generatorn på 500 kWA en effektiv drift. 
Efter leverans till anläggningen är enheten snabb att 
montera och klar att användas tack vare 
hydraulcylindrarna i sikten och transportörerna.

I LT330D har man särskilt betonat säkerheten i 
underhållet och driften. Stora plattformar och enkel 
åtkomlighet gör bytet av krossens slitdelar och 
siktmedia snabbt, enkelt och säkert. 
Processkontrollsystemet Metso IC™ garanterar 
ytterligare trygg och effektiv drift av LT330D.
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Lokotrack LT200HP Lokotrack LT300HP

Kross  Nordberg® HP200™
Inmatningsöppning  210 mm 
Motor CAT® C13, 310 kW
Vikt 30 000 kg

Lokotrack® LT200HP™, konstruerad för sekundär- 
och tertiärkrossning, kombinerar hög kapacitet, stor 
inmatningsöppning och kompakta transportmått. 
Krossen är byggd runt en av marknadens 
storsäljande konkrossar, Nordberg® HP200™. 

Konkrossen Nordberg HP200 erbjuder förutom 
hög kapacitet och tillförlitlighet även högsta 
kvalitet, kubiska slutprodukter och låga 
reservdelskostnader.

Det marknadsledande, användarvänliga 
automationssystemet  IC600™ erbjuder 
fullständigt automatiserad processtyrning, uppstart 
med bara en knapptryckning och avancerad 
feldiagnostik. Systemet garanterar även en stabil 
och kontinuerlig matning av krossen.

Konkrossen Lokotrack® LT200HPS™ kan 
utrustas med löstagbara en eller tvådäckade 
siktar. Denna konkross är konstruerad för effektiv 
sekundär- och finkrossning samt siktning där hög 
kapacitet, högkvalitativ produktform, siktprecision 
och kompakta transportmått behövs.

Egenskaper

Kross  Nordberg® HP300™
Inmatningsöppning  233 mm 
Motor CAT® C15, 403 kW
Vikt 43 000 kg

Larvburna Lokotrack® LT300HP™, utrustad med den 
beprövade Nordberg® HP300™ konkrossen, är 
marknadens effektivaste och mest flexibla sekundär- 
och tertiärkross som kan transporteras från plats till 
plats som en enskild enhet.

Lokotrack LT300HP har en robust 
konstruktion och kan användas för att krossa även 
de hårdaste bergarterna. Krosskammaren kan väljas 
utifrån applikationsspecifika krav för att 
åstadkomma högre kapacitet, högkvalitativa 
slutprodukter och låga reservdelskostnader. Det 
optimerade kraftöverföringssystemet gör LT300HP 
extremt kostnadseffektiv.

LT300HP kan optimeras för särskilda behov och 
applikationer med brett utbud av matar- och 
sikttillvall. En integrerad siktmodul möjliggör 
produktion av kalibrerade slutprodukter. LT300HP är 
utrustad med det avancerade automationssystemet 
IC600™ och kan även användas som en del av en 
flerstegsanläggning med flera olika mobila siktar. 
Lokotrack LT300HP kan enkelt transporteras på 
trailer och erbjuder därför hög kapacitet för 
entreprenader.

Egenskaper

Lokotrack LT300HP kan utrustas med bandmatare eller 

grizzlymatare.
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Lokotrack konkrossar

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

Transportmått

Längd 16 500 mm 18 000 mm 16 750 mm 19 000 mm 17 300 mm 17 300 mm

Bredd 3 000 mm 3 500 mm 3 000 mm 3 100 mm 3 500 mm 3 500 mm

Höjd 3 500 mm 3 800 mm 3 400 mm 3 600 mm 3 800 mm 3 800 mm

Vikt 48 000 kg 67 000 kg 30 000 kg 38 000 kg 43 000 kg 43 000 kg 

Kross

Modell Nordberg® GP220D™ / 
HP200™

Nordberg® GP330™ / 
HP300™

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

Nominell inmatningsöppning 210 / 185 mm 230 / 230 mm 210 mm 210 mm 230 mm 380 / 260 mm 

Matare

Trattvolym ○ ○ 5 m³ 5 m³ 5 / 8* m³ 5 / 8* m³ 

Lasthöjd 2 850 mm 3 350 mm 2 715 mm 2 715 mm 2 900 / 3 600* mm 2 900 / 3 600* mm 

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

Transportörernas utlastningshöjder

Huvudtransportör ○ ○ 3 000 mm 2 600 mm 2 700 / 3 700* mm 2 700 / 3 700* mm 

Sidotransportör ○ ○ ○ ○ 2 000 mm* 2 000 mm*

Produkttransportör för sikt 4 350 mm 5 300 mm ○ 2 740 mm ○ ○

Sidotransportör för sikt 3 700 mm 3 600 mm* ○ 2 550 mm ○ ○

Motor

Modell CAT® C13 CAT® C15 CAT® C13 CAT® C13 CAT® C15 CAT® C15

Effekt 310 kW 403 kW / 500 kWA 310 kW 310 kW 403 kW 403 kW

Bränsletank 900 l 950 l 600 l 600 l 940 l 940 l

Processautomation IC800™ / IC600™ IC800™ / IC600™ IC600™ IC600™ IC600™ IC800™

Sikt

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

Längd 5 480 mm 5 500 mm ○ 3 000 mm 3 000 mm 3 000 mm

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

Tillval

Förlängningar till tratten ○ ○ ● ● ● ●

Gummifoder till mataren ○ ○ ● ● ○ ○

Gummiskydd till tratten ○ ○ ● ● ○ ○

Sidotransportör ○ ○ ● ● ● ●

Materialnivåkontroll ● ● ● ● ● ●

Automatisk smörjningsenhet ○ ○ ○ ○ ● ●

Lång huvudtransportör ○ ○ ● ● ○ ○

Magnetisk separator ○ ○ ○ ○ ● ○

Radiostyrning ● ● ● ● ● ●

Dammkapsling ● ● ● ● ● ●

Högtrycksspraysystem ● ● ● ● ○ ○

Motorvärmare ● ● ● ● ● ●

Klimatkit för kallt/varmt 
klimat

● ● ● ● ● ●

Klimatkit för polarklimat ● ● ● ● ○ ●

Hydraulisk generator ○ ○ ● ● ● ●

Bränslepump ● ● ● ● ● ●

Hydrauliskt kraftuttag ● ● ○ ○ ○ ○

Förreglad kabel ● ● ● ● ● ●

*tillval

Lokotrack LT300GP

Larvburna Lokotrack® LT300GP™ är en flexibel mobil 
kross för alla krävande sekundära och tertiära 
krossapplikationer.

Lokotrack LT300GP kan användas som både 
sekundär- och tertiärkross. De robusta krossarna 
Nordberg® GP300S™ och GP300™ med en mängd 
olika kammarformer ger hög kapacitet, 
högkvalitativa slutprodukter och låga 
reservdelskostnader i alla applikationer. Det 
optimerade kraftöverföringssystemet gör LT300GP 
extremt kostnadseffektiv.

LT300GP kan optimeras för särskilda behov och 
applikationer med brett utbud av matar- och 
sikttillval. En valfri integrerad siktmodul möjliggör 
produktion av kalibrerade slutprodukter. LT300GP är 
utrustad med det avancerade automationssystemet  
IC800™ och kan även användas som en del av en 
flerstegsanläggning med flera olika mobila siktar. De 
kompakta måtten garanterar att Lokotrack LT300GP 
enkelt kan transporteras på en trailer.

Egenskaper

Kross Nordberg® GP300S™ / GP300™
Inmatningsöppning  380 / 260 mm 
Motor CAT® C15, 403 kW
Vikt 43 000 kg

Lokotrack konkrossar
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Lokotrack 
Mobila siktar



34 35

Den mobila sikten Lokotrack® ST2.4™ kombinerar hög 
kapacitet med rena, exakta slutprodukter oavsett 
inmatningsmaterial. Enheten erbjuder dessutom den 
lägsta kostnaden per producerat ton i sin storleksklass 
tack vare bränslesnålhet, hög kapacitet och låga 
driftkostnader.

Lokotrack ST2.4 sätter en ny standard vad gäller 
uppställningstiden. Allt som krävs för att ställa om 
sikten från transportläge till driftläge är att vika ut 
transportörerna, ställa in siktvinkeln och höja mataren 
hydrauliskt. 

Standardleveransen inkluderar en optimerad 
hydraulkrets, Caterpillar® dieselmotor och 
högkvalitativa komponenter och delar. Detta 
garanterar längre drifttid och minimerar kostsamma 
driftstopp. 

Att byta siktmedia är mycket enkelt för operatören 
som kan lyfta sikten hydrauliskt för enkel åtkomst och 
en säker arbetsmiljö. 

Lokotrack ST2.4 erbjuder mängder av olika 
alternativ för att tillgodose olika processkrav, t.ex. 
inom återvinning och grovsortering. Lamellmataren 
bidrar med kapacitet och driftsäkerhet för även de 
mest krävande stenbrottsapplikationerna. Grizzlygaller, 
fingergaller, Trellex® och ett stort urval av siktmedia i 
stål möjliggör flexibel processjustering. Reservdelar och 
service tillhandahålls av Metsos globala nätverk.

Lokotrack ST2.4

Egenskaper

Sikt  3 640  x 1 524 mm
Matartratt  4.5 m³
Motor CAT® C4.4, 75 kW
Vikt  23 500 kg

Lokotrack® ST2.8™ gör vibrationssiktningen av klibbigt 
återvinningsmaterial enkel. Konstruktionsprincipen är 
enkel: att optimera kapaciteten i krävande 
vibrationssiktning och minimera stillestånd på 
anläggningen.

Ju klibbigare material som matas in desto större slag 
behövs i vibrationssikten. Lokotrack ST2.8 har 
marknadens största excentriska rörelse vilket gör den till 
den bästa enheten för siktning av ytjord, rivningsavfall 
och flodgrus. ST2.8 kan dessutom finjusteras för 
sandapplikationer. Utrymmet under sikten har ökats 
med 20 % och det nedre däckområdet är större jämfört 
med ST272™.

I krossningsprocesser med flera steg kan de allra finaste 
fraktionerna avlägsnas enkelt med tillvalet 
tvåvägsdelning. Funktionen kombinerar materialflödet 
från det första och andra däcket till huvudtransportören 
och maximerar kapaciteten och effektiviteten i 
krossningsprocessen. Bandmatare och medbringarband 
är standardfunktioner i Lokotrack ST2.8.

Lokotrack ST2.8 är klar för siktning på några minuter 
tack vare hydrauliska transportörer och en sikt som 
inkluderar en patentsökt matningsmekanism. Lokotrack 
ST2.8 är 25 procent lättare än liknande maskiner. Tack 
vare den lägre vikten blir transporten enklare. Den 
bränslesnåla siktningsprocessen kan startas med säkra 
tryckknappar eller via det valfria processkontrollsystemet 
Metso IC300™.

Lokotrack ST2.8

Egenskaper

Sikt  4 866 x 1 524 mm
Matartratt 4.5 m³ 
Motor CAT® C4.4, 75 kW 
Vikt  26 000 kg 

Lokotrack ST-motormodulen erbjuder ett behändigt 

användargränssnitt och lättåtkomlighet vid dagligt 

underhåll.

”Vi är mycket imponerade av produktionskapaciteten 
hos ST2.4.  Även kvaliteten i stort och service till-
gängligheten är utmärkt.  Detta är kanske Metsos 
bästa larvburna sikt någonsin.
Greg Jones
VD
Inter-Mountain, USA
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Lokotrack® ST3.5™ är utvecklad med fokus på 
kompakthet vid transport och högklassiga 
komponenter samt på att uppfylla de senaste 
globala arbetsmiljölagarna. Standardmodellen, en 
tvådäckad Lokotrack ST3.5, kan producera fraktioner 
av två storlekar och beroende på applikation kan ett 
vibrerande galler installeras som tillval för att 
producera tre storlekar.

Den dubbellagrade tvådäckade siktlådan ger hög 
kapacitet och är utrustad med utbytbar siktmedia 
för att minimera kundens lagerkostnader. Lokotrack 
ST3.5 är utvecklad för den lägsta hållbara kostnaden 
per ton och erbjuder överlägsen effektivitet och 
kapacitet i sin storleksklass.

Säkerheten garanteras genom integrerade 
säkerhetsegenskaper i alla komponenter och 
konstruktionslösningar samt ett 
lågspänningssystem.

En CAT® C4.4 dieselmotor och ett effektivt 
hydraulsystem möjliggör problemfri och 
kostnadseffektiv drift i krävande applikationer och 
extrema väderförhållanden. De kompakta 
dimensionerna och den låga transportvikten skapar 
mervärde i form av minskade transportkostnader.

Lokotrack ST3.5

Egenskaper

Sikt  3 580  x 1 524 mm
Matartratt 5.5 m³
Motor CAT® C4.4, 75 kW
Vikt  23 000 kg

Den mobila sikten Lokotrack® ST3.8™ erbjuder 
siktprecision och hög kapacitet i ett kompakt paket. 
Den tvådäckade sikten, automationssystemet 
IC300™ och den kraftiga CAT® C4.4 motorn gör 
enheten idealisk både som fristående sikt och som 
en del av en Lokotrack-flerstegsprocess.

Det nya motorpaketet erbjuder branschens bästa 
bränsleeffektivitet tack vare ett optimerat 
hydraulsystem samt enkel åtkomst till 
servicepunkter. Automationssystemet IC300 
erbjuder uppstart med bara en knapptryckning och 
möjlighet att ansluta ST3.8 till andra 
Lokotrackanläggningar.

Siktdukarna är utbytbara, vilket underlättar såväl 
arbetet på fältet som lagerhanteringen och gör det 
möjligt att snabbt anpassa maskinen för olika 
applikationer. Sidoplattformar ingår i 
standardleveransen för att garantera säkerheten vid 
underhållsarbeten.

Högklassiga komponenter och kompromisslös 
konstruktion säkerställer en problemfri produktion. 
Egenskaper som radiostyrning och en tvådäckad 
grizzlymatare låter dig anpassa din Lokotrack ST3.8 
efter dina individuella behov.

Lokotrack ST3.8

Egenskaper

Sikt  5 480  x 1 524 mm
Matartratt 7.5 m³
Motor CAT® C4.4, 75 kW
Vikt  28 000 kg

”Vi använder vår Lokotrack ST3.5 både inom 
återvinning och i stenbrottet. Tack vare den 
kompakta storleken kan enheten enkelt 
transporteras på en vanlig trailer. Det är ett stort 
plus för oss.”
Andrea Renzi 
VD
Re.i.cal, Italien
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Den tredäckade mobila sikten Lokotrack® ST4.8™ 
producerar fyra slutprodukter. Enheten har en 
produkttransportör och tre sidotransportörer. 
Samtliga transportörer är hydrauliskt vikbara och 
ST4.8 transporteras som en komplett enhet. 
Automationssystemet IC300™ och den kraftiga CAT® 
C4.4 motorn gör enheten idealisk både som 
fristående sikt och som en del av en Lokotrack-
flerstegsprocess.

Det nya motorpaketet erbjuder branschens bästa 
bränsleeffektivitet tack vare ett optimerat 
hydraulsystem och enkel åtkomst till servicepunkter. 
Automationssystemet IC300 erbjuder uppstart med 
bara en knapptryckning och möjlighet att ansluta 
ST4.8 till andra Lokotrackanläggningar.

Siktdukarna är utbytbara, vilket underlättar 
arbetet på fältet och lagerhanteringen och gör det 
möjligt att snabbt anpassa maskinen för olika 
tillämpningar. Sidoplattformar ingår i 
standardleveransen för att garantera säkerheten vid 
underhållsarbeten.

Högklassiga komponenter och kompromisslös 
konstruktion säkerställer en problemfri produktion. 
Egenskaper som radiostyrning och effektivt luftfilter 
låter dig anpassa din Lokotrack ST4.8 efter dina 
individuella behov, inklusive slutna kretsar med 
andra Lokotrackanläggningar.

Lokotrack ST4.8

Egenskaper

Sikt  5 480  x 1 524 mm
Matartratt 7.5 m³
Motor CAT® C4.4, 75 kW
Vikt  32 000 kg

Den mobila sikten Lokotrack® ST620™ är en 
specialutvecklad tvåvinklad sikt för stenbrott och 
gruvor som kräver effektiv finsiktning och god 
mobilitet. Dess tre sidotransportörer, 
produkttransportör och matartratt har konstruerats 
för att fungera perfekt ihop med andra 
Lokotrackanläggningar.

ST620 DS-seriens högpresterande tredäckade 
sikt har utvecklats för maximal kapacitet i mobila 
tillämpningar. Tre däck med stor siktyta och en 
brantare lutning på inmatningssidan är 
standardegenskaper hos ST620 som har utvecklats 
för att garantera bästa produktivitet.

Siktprecisionen säkerställs av en flackare vinkel i 
utlastningsänden. Den hydrauldrivna sikten kan 
utrustas med en mängd olika siktmedia för olika 
produktstorlekar och andra egenskaper.

Det marknadsledande automations- och 
diagnostiksystemet IC300™ ingår som standard och 
erbjuder fullständig automatisering av samtliga 
maskinfunktioner under siktprocessen. 
Siktningshastigheten och amplituden i förhållande 
till transportörernas hastighet övervakas och 
regleras konstant för att uppnå högre 
produktionsvolymer och mer exakta slutprodukter.

Lokotrack ST620

Egenskaper

Sikt  6 000  x 1 800 mm
Motor CAT® C6.6 / C7.1, 130 kW
Vikt  30 500 kg

”Det var en stor överraskning att vi har kunnat 
producera alla de högklassiga slutprodukter som vi 
behöver: från olika ballaststorlekar till fin sand – och 
sortera dem alla med två mobila siktar.”
Bülent Yilmaz 
Platschef
Eren Construction, Turkiet
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Larvburna Lokotrack® CT3.2™ och hjulburna 
Lokotrack ® CW3.2™ är mobila transportörer som är 
idealiska för alla tillämpningar som kräver hög 
lagerkapacitet och effektiv materialtransport.

Lokotrack CT3.2. har en CAT® C2.2 motor och 
för den hjulburna modellen CW3.2 finns ett 
kraftaggregat att tillgå som tillval. Tillval som 
stenlådor, dämpelement och drivsystem med 
dubbla motorer gör CT3.2 till en perfekt lösning för 
transport av olika materialstorlekar och 
kapacitetsbehov.

Den mobila transportören bidrar med ökad 
flexibilitet till alla Lokotrack-flerstegsprocesser och 
gör det möjligt att enkelt och snabbt skapa en 
sluten krets, även med speciella kombinationer. I en 
öppen krets ger den höga utlastningshöjden ökad 
lagringskapacitet och med radiell drivning som 
tillval kan dessutom utlastningsänden i CW3.2 
flyttas radiellt.

Lokotrack CT3.2 och CW3.2 är 
användarvänliga och säkra, särskilt vid hydraulisk 
tippning. Reserv- och slitdelar och Metsos support 
tillhandahålls precis som för alla andra 
Lokotrackanläggningar.

Lokotrack CT3.2

Egenskaper

Lasthöjd  1 400 mm – 3 400 mm 
Utlastningshöjd  7 900 mm
Längd i drift  20 000 mm
Motor  CAT® C2.2 38 kW
Vikt  9 560 kg

Larvburna Lokotrack® CT3.2™ är idealisk för alla tillämpningar 

som kräver hög lagerkapacitet och effektiv materialtransport.

Lokotrack mobila siktar

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

Transportmått

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

Bredd 2 990 mm 3 000 mm 3 000 mm 3 190 mm 3 190 mm 3 000 mm

Höjd 3 400 mm 3 560 mm 3 460 mm 3 420 mm 3 630 mm 3 800 mm

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

Sikt

Storlek 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 

Area (toppdäcket) 5.6 m² 7.4 m² 5.5 m² 8.4 m² 8.4 m² 11 m²

Antal däck 2 2 2 2 3 3

Matare

Tratt 4.5 m³ 4.5 m³ 5.5 m³ 7.5 m³ 7.5 m³ 1.7 / 3 m³

Lasthöjd 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 

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

Transportörernas utlastningshöjder

Produkttransportör, 
överstorlek

3 300 mm 3 440 mm ○ ○ ○ ○

Sidotransportör, överstorlek ○ ○ 3 860 / 4 500 mm 4 390 mm 4 770 mm 2 890 mm 

Sidotransportör, mellanstorlek 3 650 mm 4 190 mm 3 860 / 4 500 mm 4 390 mm 3 883 mm 2 850 mm 

Sidotransportör, bottendäck ○ ○ ○ ○ 4 165 mm 2 850 mm

Sidotransportör, understorlek 3 780 mm 4 340 mm ○ ○ ○ ○

Produkttransportör, 
understorlek

○ ○ 3 080 mm 4 300 mm 4 300 mm 3 750 mm

Motor

Modell CAT® C4.4 CAT® C4.4 CAT® C4.4 CAT® C4.4 CAT® C4.4 CAT® C6.6 / C7.1

Effekt 75 kW 75 kW 75 kW 75 kW 75 kW 130 kW

Bränsletank 273 l 273 l 273 l 273 l 273 l 310 l

Processautomation ○ IC300™* ○ IC300™ IC300™ IC300™

Tillval

Olika grizzlyalternativ ● ● ● ● ● ○

Olika siktmedia ● ● ● ● ● ●

Lamellmatare ● ● ○ ○ ○ ○

Grizzlymatare ○ ○ ● ● ○ ○

Ljusmast ● ● ● ● ● ●

Radiostyrning ● ● ● ● ● ●

Förlängningar till tratten ● ● ○ ○ ○ ●

Dammkapsling ○ ○ ● ● ● ●

Vattenspraysystem ○ ○ ● ● ● ●

Motorvärmare ● ● ● ● ● ●

Klimatkit för varmt/kallt/
polarklimat

● ● ● ● ● ●

Heavy-duty luftfilter ● ● ● ● ● ●

Bakplattform ● ● ● ● ● ●

Magnetisk separator över 
bandet

○ ○ ● ● ● ○

Hydrauliskt kraftuttag ● ● ○ ○ ○ ○

Matningsstopp med LT IC ○ ○ ● ● ○ ○

Förreglad kabel ● ● ● ○ ○ ○

Stenlåda ○ ○ ● ● ● ○

*tillval
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Lokotrack 
Skräddarsydda 
anläggningar

Metso samarbetar gärna med sina kunder för 
att optimera Lokotrackanläggningar för 
specifika applikationer. 
Anpassningsmöjligheterna innefattar allt från 
mindre modifikationer till utveckling av helt 
nya lösningar för krossning, siktning och 
transport – och allt däremellan. 
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Världens populäraste larvburna 
primärkrossanläggningar i över 100-tonsklassen – 
LT140(E)™ – har ersatts av den nya Lokotrack® 
LT150E™. Utöver den nya Nordberg® C150™-
käftkrossen har LT150E flera egenskaper som ger 
förbättrad prestanda, säkerhet och enkel drift. 
Italienska Marocca Costruzioni använder de mobila 
bandtransportörerna Lokotrack och Lokolink för att 
transportera krossat material till den stationära 
kross- och siktanläggningen. Anläggningens 
genomsnittliga produktion är 800 mtph av 
0–300 mm primärkrossad kalksten. 
Jämfört med den konventionella 
dumpertransporten ger denna innovativa 
uppläggning betydande kostnadsbesparingar i 
produktionen samtidigt som den också minskar 
avgaser och dammutsläpp. Som ytterligare bonus 
används transportörerna i sluttningen för att 
generera el som säljs till den lokala elleverantören. 
Lokotrack LT150E:s elektriska kraftöverföring ger 
möjligheten att använda el antingen från det 
externa elnätet eller från dieselgeneratorn som finns 
ombord. Lokotrack LT150E kan utrustas med eller 
utan grizzlymatare. För grovsortering av lerigt 
material finns även en wobblermatare att tillgå. 
LT150E:s applikationer varierar från stenbrott till 
cementanläggningar och världens mest krävande 
gruvanläggningar. 

Lokotrack LT150E

Egenskaper

Kross    Nordberg® C150™ 
Inmatningsöppning  1 400 x 1 200 mm
Installerad effekt  400 kW 
Vikt    120 000 kg 

Det australiska företaget Boral etablerade ett nytt 
stenbrott i Marulan i New South Wales för att 
tillgodose den stora efterfrågan på ballast i det 
växande storstadsområdet kring Sydney. 
Stenbrottets nya flaggskepp är en Lokotrack® 
LT160E™. Anläggningen har en genomsnittlig 
kapacitet på 1 150 mtph primärkrossad granodiorit 
med storleken 0–500 mm. Lokotrack LT160E lastar 
ut materialet till en Lokolink™ LL16 som sedan 
transporterar materialet till en fälttransportör, 
varifrån det åker vidare till nästa krossningssteg. 
Kundens strikta säkerhetskrav märks tydligt i 
enhetens konstruktion.

Lokotrack LT160E är en eldriven enhet som får sin 
energi från en extern strömkälla. Den kan även 
levereras med inbyggd dieselgenerator för antingen 
samtliga funktioner eller bara med larvbanden. 
Beroende på tillämpning och kundens behov kan 
Lokotrack LT160E även levereras med ett antal olika 
matarkonfigurationer. 

Metsos avancerade IC™-automationssystem gör det 
möjligt att styra hela primärkrossanläggningen från 
förarhytten. Driftsäkerhet, låga driftkostnader och 
säkerhet gör Lokotrack LT160E till det bästa valet för 
alla stenbrott och gruvor med höga 
kapacitetsbehov. 

Lokotrack LT160E

Egenskaper

Kross    Nordberg® C160™ 
Inmatningsöppning 1 600 x 1 200 mm
Installerad effekt  550 kW  
Vikt    285 000 kg

”Vi studerade olika alternativ och blev övertygade 
om att Metsos Lokotrack LT140 och det mobila 
Lokolink LL12-transportsystemet var det 
fördelaktigaste för oss med den kapacitet, 
driftsekonomi och tillförlitlighet som vi behöver.”
Alberto Marocca
VD 
Marocca Costruzioni, Italien
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Lokotrack LT200E
Altay Polimetally LLP öppnade en ny koppargruva i Kazakstan 

under år 2014. Metso levererade världens största mobila käftkross 

till gruvan för att uppfylla de höga kapacitetskraven.

Anläggningen omfattar en mobil MAF210™ lamellmatare, en 

Lokotrack® LT200E™, en Lokolink™ LL16 och en MS16™ mobil 

transportör. Anläggningen har en nominell kapacitet på 2 500 

mtph med en maximal materialstorlek på 1 200 mm. 

Temperaturer ända ner till -40 °C och vindar på upp till 30 m/s 

innebär en ytterligare utmaning. Klimatskydd för utrustningen 

och eldrivna larvband är bara två exempel på våra lösningar för 

att klara de extrema klimatförhållandena.

Denna anläggning på 850 ton ger kunden alla fördelar med en 

genuint mobil krossanläggning, t.ex. hög flexibilitet och låga 

driftkostnader. Med denna leverans sätter Metso återigen en ny 

standard inom industrin.

Kross    Nordberg® C200™
Inmatningsöppning  2 000 x 1 500 mm
Installerad effekt  1 600 kW
Vikt   850 000 kg
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Den stora irländska ballastproducenten Roadstone 
Provinces Ltd använder en av sina fem Lokotrack® 
LT1415™ slagkrossar i sitt stenbrott i Bunratty. LT1415 
har den största inmatningsöppningen i sin 
storleksklass, vilket är en stor kapacitetsfördel i 
verksamheten. Effektiv grovsortering, hög krosskraft, 
robust konstruktion och fullständig manövrerbarhet 
har gjort LT1415 till en av världens populäraste 
slagkrossar. Genomsnittsproduktionen för en LT1415 
är 600 mtph primärkrossad kalksten med storleken 
0–120 mm.

LT1415 är utrustad med en panelbordsmatare och 
grizzlymatare. För grovsortering av lerigt material 
finns även en roterande matare att tillgå. LT1415 kan 
utrustas med en tvådäckssikt på 5.6 m2 för 
återcirkulation av för stora fraktioner från ett eller 
två däck. 

Kraftöverföringen i Lokotrack LT1415 består av en 
kombination av direkt-, hydraul- och elmotorer. 
Eldrivna Lokotrack® LT1415E™ erbjuder möjligheten 
att använda el från antingen det externa elnätet 
eller en inbyggd dieselgenerator.

Lokotrack LT1415

Egenskaper

Kross    Nordberg® NP1415M™ 
Inmatningsöppning  1 540 x 1 320 mm
Installerad effekt  400 kW
Vikt    66 000 kg

TPI Polene Ltd, en av Thailands största 
cementproducenter, höll på att uppgradera sin 
produktion för att sänka sina produktions- och 
transportkostnader. Efter ingående studier fann man 
en optimal lösning bestående av tre Lokotrack® 
LT1418E™ slagkrossar följda av flyttbara och mobila 
bandtransportörer. Varje LT1418E producerar i 
genomsnitt 600 mtph primärkrossad kalksten med 
storleken 0–80 mm. För bättre kalibrering av 
produktstorleken är slagkrossarna utrustade med en 
tredje krossplatta.

Eldrivna Lokotrack LT1418E erbjuder möjligheten att 
använda el från antingen det externa elnätet eller 
en inbyggd dieselgenerator. LT1418E är utrustad 
med en panelbordsmatare och grizzlymatare. För 
grovsortering av lerigt material finns även en 
wobblermatare att tillgå. Lokotrack LT1418E kan 
kombineras med mobila Lokolink™ 
bandtransportörer.

Dessutom finns Lokotrack LT1418 med en 
kraftöverföring som kombinerar direkt-, hydraul- 
och elmotorer.

Lokotrack LT1418E

Egenskaper

Kross    Nordberg® NP1418™ 
Inmatningsöppning  1 840 x 1 320 mm
Installerad effekt  600 kW
Vikt    95 000 kg
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Österrikiska anläggningsföretaget Bernegger 
ställdes inför ett stort problem för några år sedan 
när kalkstenen i kalkbrottet bredvid företagets 
ballast- och cementfabrik tog slut. Det planerade 
nya kalkbrottet skulle ligga i bergen tre kilometer 
bort och verksamheten måste uppfylla strikta 
miljökrav. 

Lösningen blev en Lokotrack® LT1620E™ och en 
Lokolink bandtransportör. Primärkrossad kalksten 
transporteras upp längs ett 160 meter högt vertikalt 
schakt och vidare längs en 3,5 km lång 
bandtransportör inne i en tunnel. Både 
primärkrossen och transportbandet är helt eldrivna 
och transportören i tunneln som har en lutning på 
15 % används dessutom för att producera el. 
Lösningen minimerar såväl miljökonsekvenserna 
som driftkostnaderna. LT1620E har en 
genomsnittsproduktion på 1 000 mtph 
primärkrossad kalksten med storleken 0–100 mm.

Eldrivna Lokotrack LT1620E erbjuder möjligheten att 
använda el från antingen det externa elnätet eller 
en inbyggd dieselgenerator. LT1620E är utrustad 
med en panelbordsmatare och grizzlymatare. För 
grovsortering av lerigt material finns även en 
wobblermatare att tillgå.

Lokotrack LT1620E

Egenskaper

Kross    Nordberg® NP1620™ 
Inmatningsöppning  2 040 x 1 634 mm
Installerad effekt  800 kW
Vikt    220 000 kg

Cemex – En av världens ledande ballast- och 
cementproducenter använder Lokotrack® LT9100E™ 
för finkrossning av högkvalitativ ballast i sitt 
stenbrott i Petrie i Queensland, Australien. Den 
imponerande Lokotrack kross- och siktanläggningen 
i fyra steg består av en primär käftkross (LT125™), en 
sekundär konkross (LT300GPS™), ytterligare en 
konkross (LT550GPF™) och en vertikal kross 
(LT9100E).

Den massiva anläggningen kan trots sin storlek 
transporteras längs vägar och flyttas regelbundet 
mellan företagets olika stenbrott i området. LT9100E 
har en typisk produktion på 300 mtph högklassig 
ballast med storleken 0–20 mm.

Lokotrack LT9100E

Egenskaper

Kross    Barmac® B9100SE™
Materialstorlek   64 mm
Installerad effekt  550 kW
Vikt    60 000 kg
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Lemminkäinen Infra Oy, ett av Finlands största 
anläggningsföretag, använder 
konkrossanläggningen Lokotrack® LT550GP™ som 
sekundärkross efter sin primärkross som är en 
Lokotrack® LT125™ käftkross. Lokotrack LT550GP är 
utrustad med ett effektivt lutande tvådäckssikt på 
5.6 m2 med möjlighet till återcirkulation av för stora 
fraktioner från ett eller två däck.

Lemminkäinen använder sin Lokotrack LT550GP i 
olika kombinationer med resten av sin maskinpark 
som innefattar 25 olika Lokotrackmaskiner. I 
tvåstegskrossning har LT550GP normalt en 
produktion på 400 mtph basmaterial med storleken 
0–70 mm. En annan typisk konfiguration är att efter 
en LT550GP lägga till ytterligare en konkross, en 
LT550GPF™, som tertiärkross för ballastproduktion i 
en sluten krets.

Nyckelegenskaperna hos Lokotrack LT550GP (och 
LT550GPF) är hög prestanda och driftsäkerhet i 
krävande förhållanden samt enkel 
landsvägstransport. Lokotrack anläggningarna är 
därför idealiska för nordiska behov, vilket förklarar 
deras popularitet.

Även andra Nordberg® konkrossar kan levereras i 
motsvarande Lokotrackutförande som el- eller 
dieseldrivna: Nordberg® HP4™, HP400™, HP500™ och 
GP500S™.

Lokotrack LT550GP

Egenskaper

Kross    Nordberg® GP550™ 
Inmatningsöppning  300 mm
Installerad effekt  550 kW
Vikt    90 000 kg

Den irländska ballastproducenten Morrissey Ltd. 
använder en Lokotrack® ST272™ mobilsikt för att 
mata sin Lokotrack® LT400HPF™ konkross. Lokotrack 
LT400HPF är utrustad med en ytterst effektiv och 
exakt FS303 horisontalsikt med tre däck på 12 m2. 
Sikten utgör en sluten krets tillsammans med den 
högpresterande HP400™ konkrossen.

LT400HPF har typiskt en produktion på 500 mtph 
material med storleken 0–45 mm uppdelat i tre 
fraktioner. Lokotrack LT400HPF™ uppfyllde helt och 
hållet Morrisseys viktigaste inköpskriterier: hög 
prestanda, driftsäkerhet och fullständig mobilitet.

Andra Nordberg® konkrossar som kan levereras i 
motsvarande Lokotrackutförande som el- eller 
dieseldrivna är Nordberg® HP4™ och GP550™.

Lokotrack LT400HPF

Egenskaper

Kross    Nordberg® HP400™ 
Inmatningsöppning  299 mm 
Installerad effekt  550 kW
Vikt    100 000 kg

”Lokotrack LT125 och LT550GP har varit en lyckad och 
tillförlitlig kombination för oss. Vår produktionsvolym 
överstiger 400 mtph material med storleken 0–90 mm 
och anläggningen har mycket hög tillgänglighet.”
Juhani Lomero 
Platschef
Lemminkäinen Infra Oy, Finland
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Lokotrack 
Applikationsexempel
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Återvinning

Lokotrack LT106 Lokotrack ST272

Lokotrack LT1213S Lokotrack ST3.5
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Flerstegsanläggningar

Lokotrack LT96 + LT200HPS + ST3.5 Lokotrack LT106 + LT200HP + ST3.5

Lokotrack LT106 + LT200HPS + LT300HP + ST3.8 + ST4.8 Lokotrack LT116 + LT1213 + ST3.8 + LT7150 + ST4.8
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Flerstegsanläggningar

Lokotrack LT116 + LT200HPS + LT300GPB

Lokotrack LT120 + LT300HP + ST620Lokotrack LT116 + LT200HPS + LT7150 + ST620

Lokotrack LT120 + ST272
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Flerstegsanläggningar

Lokotrack LT110 + LT300HP + ST3.8 + LT300HP + ST3.8 + ST620 Lokotrack LT125 + LT500HPE + ST820

Lokotrack LT125 + LT300HP + LT300HPB + LT7150 + ST620 + ST620Lokotrack LT120 + LT300GP + LT300GPB
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Tjänster

Maximal avkastning på
dina investeringar
Vårt heltäckande serviceutbud omfattar allt från originaltillverkade slit- och 
reservdelar till avancerade servicelösningar som skräddarsys utifrån dina 
specifika behov. 
 Du kan lita på vår expertis som finns tillgänglig genom vårt globala 
servicenätverk med över 70 servicecenter, 10 distributionscenter och 
20 regionala lager. Vare sig du behöver hjälp med slit- och reservdelar, 
lösningar för att optimera prestandan eller en skräddarsydd plan för 
att skydda utrustningen ser vi till att dina maskiner får den förstklassiga 
expertis de förtjänar.

Slit- och reservdelssupport
Våra originaldelar bidrar till dina maskiners prestanda och tillgänglighet, vilket ger lägre produktionskostnad per ton. Ett 
långsiktigt samarbete ger dig fördelar som förtur till kritiska slit- och reservdelar. 

Metsos delar tillverkas i enlighet med särskilda specifikationer med högkvalitativa material, verktyg och tekniker. Användning 
av OEM-delar garanterar dina maskiners prestanda och tillgänglighet, vilket ger lägre produktionskostnad per ton. 

Optimering av krosskammaren/slitskydden är en skräddarsydd lösning för din process. Detta är ett program som 
kontinuerligt förbättras, eftersom olika krossprocessers egenskaper varierar. Vi kan sätta upp olika mål som bygger på dina 
behov, t.ex. längre livslängd för slitdelar, högre kapacitet, finare material eller kortare driftstopp vid slitskyddsbyten.

Experttjänster
Våra erfarna fältserviceteam tillhandahåller support vid din anläggning. Som en global serviceleverantör kan vi erbjuda dig 
bättre processprestanda och produktivitet, maximal tillgänglighet, driftsäkerhet, effektivt förebyggande underhåll och ökad 
säkerhet. 

Till detta kommer våra omfattande reparations- och ombyggnationstjänster som ett kostnadseffektivt alternativ till att köpa 
ny utrustning. Dessa tjänster erbjuds av våra supporttekniker och servicerepresentanter på våra produktionsanläggningar 
runt om i världen. Vi kan reparera trasiga eller skadade maskiner så att de blir som nya samt återställa sliten eller oersättlig 
utrustning i funktionsdugligt skick.

Tjänster
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Tjänster

Livscykellösningar
Metso tillämpar beprövad bästa praxis i varje steg av din 
verksamhet för att uppnå optimal prestanda och säkra resultat. 
Våra livscykeltjänster inkluderar nya installationer, underhåll, 
processförbättring samt uppgraderingar och ombyggnationer. 

Metso Performance Solutions är mycket mer än bara tjänster. 
Vi drar nytta av vår globala produkt- och processexpertis för 
att skapa optimala lösningar för dina behov. Förutom vårt 
avtalsbaserade serviceutbud har Metso olika servicenivåer som 
gör ditt liv enklare. Välj den servicenivå som bäst motsvarar dina 
behov.

Equipment Protection Plan
EPP är ett driftsäkerhetsprogram som täcker de viktigaste 
komponenterna i dina Metsomaskiner som tillsammans utgör 
upp till 75 % av krossanläggningens värde. Programmet omfattar 
även standardfrakt och underhållsövervakning.

Regelbundna inspektionsbesök av Metsos certifierade inspektörer 
ingår i programmet. Certifierade inspektörer hjälper till med att 
optimera dina maskiners produktivitet genom hela livscykeln för 
att uppnå lägsta möjliga produktionskostnad. 

Kontakta din servicerepresentant på Metso för att få veta mer om 
programmet och dess villkor och beställa EPP. 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

METSO_LOGO_CMYK_pc.pdf   21.5.2008   10:21:12

Ka
n 

fö
rä

nd
ra

s 
ut

an
 fö

rh
an

ds
be

sk
ed

, B
ro

sc
hy

r n
r 3

01
0-

02
-1

5-
C

SE
/T

am
m

er
fo

rs
-S

ve
ns

ka
,

©
 2

01
5 

M
et

so
, T

ry
ck

t i
 F

in
la

nd

Metso Minerals, Lokomonkatu 3, PB 306, FI-33101 Tammerfors, Finland, tel. +358 20 484 142, fax +358 20 484 143 
www.metso.com

Metso, Lokotrack, Nordberg, Barmac och Trellex är varumärken eller registrerade varumärken ägda av Metso Abp eller dess dotterbolag. 
 *Övriga namn och varumärken kan tillhöra andra företag.
 *Caterpillar och CAT är registrerade varumärken som tillhör Caterpillar Inc. 


