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Bandgående trumsikt – nu på 
den svenska marknaden!

Tekniska data

Vikt 24 ton

Mått meter L13,8; B 2,8; H 3,7 (inkl bandet) 

Motor (diesel) Mercedes-Benz OM 904 LA

Motorstyrka 92 hk 

Mått trumma Längd 5,5 m, diameter 2 m

Maskstorlek 8–100 mm

Trumma hastighet 0–22 varv/min

För första gången på den svenska marknaden fi nns nu 
SM 620K, som är den bandgående varianten av den 
kraftfulla trumsikten från Doppstadt.

Det är en mångsidig maskin som siktar de 
fl esta typer av material, t ex kompost, 
barkmull, rivningsvirke, schaktmassor el-
ler byggavfall. SM 620K kan enkelt anpas-
sas efter dina speciella siktningsbehov 
genom ett brett utbud av alternativ t ex 
vindsikt, stjärnsikt eller skivseparator.

Ställbar lastavkännande inmatning ger god 
utnyttjandegrad och hög kapacitet (siktnings-
ytan är 38,8 m2). Direktdrivning i trumman ger 
hög driftsäkerhet och enkla trumbyten. 

Maskinen kan enkelt kontrolleras av en person 
med fjärrkontrollen. Alla funktioner och data för drift 
och underhåll styrs från en kontrollpanel. 

SM 620K är servicevänlig tack vare de stora sidoluck-
orna, swing-out motorenhet och centraliserade smörj-
punkter. Självrengörande kylare.

Nyheter från OP system:

SM 620K

Bandgående trumsikt – nu på 
den svenska marknaden!
För första gången på den svenska marknaden fi nns nu 
SM 620K, som är den bandgående varianten av den 

Det är en mångsidig maskin som siktar de 
fl esta typer av material, t ex kompost, 
barkmull, rivningsvirke, schaktmassor el-
ler byggavfall. SM 620K kan enkelt anpas-
sas efter dina speciella siktningsbehov 
genom ett brett utbud av alternativ t ex 

Ställbar lastavkännande inmatning ger god 
utnyttjandegrad och hög kapacitet (siktnings-

). Direktdrivning i trumman ger 

Maskinen kan enkelt kontrolleras av en person 
med fjärrkontrollen. Alla funktioner och data för drift 
och underhåll styrs från en kontrollpanel. 

SM 620K kan med fördel kombineras med till exem-
pel Doppstadts olika krossar.

Korta fakta

• Lastavkännade inmatning

• Hydrauliskt utfällbart transportband

• Snabba och enkla trumbyten

• En stor mängd tillbehör för olika sorteringsarbeten

• Hydrauliskt styrd borste rengör trumman

NYHET!


