STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

Mobilní třídiče, drtiče a další technologie
světové značky TEREX|FINLAY
Společnost FINLAY CZ již devět let na našem trhu představuje
předního výrobce mobilních technologií TEREX|FINLAY,
který je synonymem pro mobilní třídiče a dnes také drtiče.
V souvislosti se zaměřením tohoto specializovaného čísla
jsme navštívili jednatele firmy FINLAY CZ, pana Ing. Tomáše
Nováka, a požádali ho o rozhovor.

Můžete nám představit historii společnosti TEREX|FINLAY?
Její historie se píše již více než 50 let a to je
tradice, kterou se nemůže pochlubit žádný jiný
výrobce „mobilek“. Značka je v tuzemsku velmi oblíbená, o čemž svědčí již dávno překročená hranice 100 strojů. To, že nabízíme mobilní čelisťové, odrazové, kuželové drtiče a k nim
široké spektrum vibračních třídičů, bubnových
třídičů, hrubotřídičů, praček, dehydrátorů a dalších zařízení je již notoricky známo. Nicméně
kromě mobilních třídičů a drtičů TEREX|FINLAY vám nabídneme také unikátní metací dr46
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tiče z Jihoafrické republiky společnosti PILOT
CRUSHTEC a nejnověji teleskopické haldovací
dopravníky společnosti TELESTACK a haldovací pasy na pásových podvozcích společnosti
TRACKSTACK. Na výše uvedená zařízení poskytujeme kompletní servis od dodávky, přes
servis až po dodávky náhradních dílů. Samozřejmostí je poradenství a technická podpora.
Když mluvíte o „mobilkách“, co si pod tímto
pojmem máme představit?
Jde o to, že základní myšlenka mobilních
strojů spočívá v tom, že technologie postupuje za surovinou a ne naopak, což velmi šetří náklady na přepravu suroviny. Navíc u mobilní
technologie odpadá nutnost stavebního povolení pro jejich instalaci, přípravné stavební práce,
opěrné stěny atd., což nesmírně zlevňuje investice do technologie. Ve své podstatě se jedná
o to, že každý uzel, a to jak třídič tak drtič, je
plně nezávislý a schopný samostatné činnosti.
Má vlastní násypku, podvozek i pohonnou jednotku a umožňuje vytvořit libovolnou sestavu
z různých strojů – prostě „LEGO PRO VELKÉ
KLUKY A HOLKY…“.
Co nového od Vaší společnosti můžeme
očekávat v tomto roce?
Především se jedná o zcela přepracovanou
řadu oblíbeného trojsítného třídiče FINLAY
693/694 SUPERTRAK, který díky většímu třídiči a mnoha technickým „lahůdkám“ nabídne
zcela novou úroveň výkonů i technické úrovně.
Kromě toho bude představen zcela nový „pětimetrový“ kompaktní třídič a také řada hrubotřídičů se rozroste o další typ FINLAY 863 pro

výkony v oblasti 150 – 250 t/hod. Mezi drtiči se
můžeme těšit na zcela nový čelisťový drtič FINLAY J – 1480 s tlamou 1400 x 800 mm a výkonem až 700 t/hod, další verzi inovovaného
odrazového drtiče FINLAY I – 130RS se zavěšeným třídičem a vratkou a také větší kuželový
drtič o průměru 1300 mm v několika provedeních. Jistě zajímavou novinkou v oblasti snižování nákladů bude to, že některé drtiče budou nabízeny s tzv. duálním pohonem, tj. jak
s možností diesel/hydraulického, tak i elektro/
hydraulického pohonu. Tímto kombinovaným
pohonem je možné vybavit také vybrané typy
třídičů! Samozřejmostí je také neustálá průběžná modernizace všech ostatních typů.
A co můžete nabídnout kromě mobilních
drtičů a třídičů?
Úplnou novinkou na českém trhu jsou haldovací dopravníky společnosti TRACKSTACK
na pásovém podvozku, které Vám umožní snížit náklady na tunu, a to obzvlášť v kombinaci s mobilním drtičem při výrobě monofrakcí.
Haldovací kapacita takového dopravníku může být až 2000 tun při výsypné výšce cca 8 m!
V praxi to znamená, že pokud okamžitě od stroje neexpedujete, nemusíte zde držet kolový nakladač s osádkou pro odvážení a haldování
materiálu. Spotřeba paliva se bude pohybovat
v rozmezí 6 – 10 l/hod v závislosti na zatížení,
přičemž maximální kapacita může být až 1 000
t/hod! Komu ani to nestačí, můžeme nabídnout
teleskopické haldovací pásy společnosti TELESTACK, které umí měnit nejen svoji výšku,
ale také svou délku. Kromě toho umí radiálně
haldovat materiál v plně automatickém režimu, kde je zachována konstantní výsypná výš-

ka a celkový objem skládky může dosáhnout až
80 000 tun. Samozřejmostí je možnost tzv. ušít
řešení přímo Vám na míru. Jenom o této oblasti bychom mohli povídat hodiny.
Co chcete vzkázat čtenářům na závěr?
Pokud uvažujete o pořízení mobilní technologie, nebo o snížení nákladů Vámi již pořízené, a to bez ohledu na značku nebo barvu stroje,
kontaktujte nás. I když se pro naše technologie
nerozhodnete, vždycky na tom vyděláte. Staré moudro říká, že pravda se nachází v diskuzi a my jsme připraveni s Vámi o Vašich potřebách zcela nezávazně diskutovat.
Děkujeme za rozhovor
Ondřej Štěpán

FINLAY CZ spol. s r.o.
Tomická 649/5, 100 00 Praha 10
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