
ŞİMDİ BAŞLAYIN VE MOBİL GERİ  
DÖNÜŞÜM UZMANI İLE PARA KAZANIN

RM80 GO!



İnşaat, yıkım veya nakliye 

veya inşaat malzemesi üretimi 
mi yapıyorsunuz?

Ne zaman başlayacaksınız? 
RM80 GO! ile siz de atık geri 
dönüşümünden kolay ve güvenli 
bir şekilde para kazanabilirsiniz.

Sizin için geri dönüşümü basit 
ve karlı hale getirecek bir çözüm 
paketi mi istiyorsunuz?

Paranızı döküm alanında 
bırakmak yerine, atıklarınızı geri 
dönüştürerek ek gelir sağlamak 
istemez misiniz?
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RM80 GO!

Kullanımı kolay:  
Anlaşılır ve güvenli kullanıcı arayüzü sayesinde başından 
itibaren kullanımı basit, bakım aralıkları ve bakım 
noktaları net biçimde tanımlı, tek operatör ile etkin maliyet

Kompakt ve mobil: 
Dar şehir içi çalışma sahalarından dağlık bölgelere kadar -
Mobil, özel izne gerek olmaksızın nakledilebilirler
Treylerden indirildikten 10 dakika sonra uzaktan kumandası 
ile kullanıma hazır, tek operatör ile çalışma imkanı

Güçlü ve karlı: 
160 ton/saate ulaşan verimi, 23,6 tonun altında nakliye 
ağırlığı, düşük işletim giderleri, sadece 18 litre/saat yakıt 
tüketimi ile hızlı amortisman

HERKES İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM

İri tane eleği sayesinde yüksek değere sahip tanımlanmış malzeme elde etme imkanı

Her an kullanıma 
hazır, beslenen 
malzemeye göre 
esnek

Kompakt boyut-
larla yüksek verim
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HER İŞ İÇİN AVAN-
TAJLARI ORTADA.

– Çok becerikli:
 Yüksek değere sahip inşaat malzemesi elde etmek amacı ile atık, asfalt, beton, 

orta sertlikte taşların işlenmesi için ideal. Manyetik seperatörü ile ürünün içindeki 

tüm metallerin ayrılmasında güvenilir.

– İşletmesi ucuz: 

benzersiz şekilde ekonomik ve verimli.

– Tek elek ile istenilen ürün boyutu:  
 Makinaya montajı son derece kolay, OS iri tane eleği ile benzersiz.

– Kabul gören:
 Fısıltı kadar sessiz, düşük emisyon değerlerine sahip, opsiyonel toz engelleme 

sistemi ile operatörler, çevre sakinleri ve yerel otoriteler tarafından tercih edilen.

– Etkin bakım programı: 
 Bakım aralıkları ve bakım noktaları net biçimde tanımlı olması sayesinde etkin, yer 

seyiyesinde bakım yapılabilmesi sonucu kolay ve güvenli bakım.

– Daha kolay olamazdı: 
 Tüm fonksiyonlar (çalıştırma, servis, teknik destek) için uluslar arası renk 

kodlaması ile kullanımı daha kolay, güvenli ve karlı.

RUBBLE MASTER GO! İLKELERİ 
Sınıfında benzersiz RUBBLE MASTER GO! ilkeleri, her müşteri için komple bir iş modeli öneriyor.  Yüksek kaliteli ürün ve 
servis sayesinde atık geri dönüşümü başarının kapısını açıyor. 
– Kendi üretimlerinizin geri dönüşümü ile ilgili  fi kirleri tespit etmek
– Yüksek kaliteli geri dönüşüm malzemesi üretme ile ilgili bilgi
– Geri dönüştürülen inşaat malzemesinden kar sağlanması  ile ilgili fi kir

ÖMÜR BOYU DESTEK DAHIL
RUBBLE MASTER genel merkezinde bulunan geri dönüşüm uzmanları, eğitimli bölge satış ve servis noktaları sayesinde 
makina ömrü boyunca mükemmel ve eksiksiz servis.  Destek paketi içeriği:
– Kapsamlı eğitim
– Çalışma sahasında sürekli destek
– Çalışma sahasının organize edilmesinde teknik destek
– Aktif servis yönetimi
– Maliyet tasarrufu sağlayan güncellemeler

NE ZAMAN BAŞLIYORSUNUZ?  
Bu işe başlarken size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Lütfen irtibata geçiniz! 
http://www.sif.com.tr/
rubblemaster@sif.com.tr

BİR MAKİNADAN DAHA FAZLASI
ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE BAŞARI İÇİN “HERŞEY DAHİL” PAKETİ



HER İŞ İÇİN AVAN-
TAJLARI ORTADA.

– Çok becerikli:
 Yüksek değere sahip inşaat malzemesi elde etmek amacı ile atık, asfalt, beton, 

orta sertlikte taşların işlenmesi için ideal. Manyetik seperatörü ile ürünün içindeki 

tüm metallerin ayrılmasında güvenilir.

– İşletmesi ucuz: 

benzersiz şekilde ekonomik ve verimli.

– Tek elek ile istenilen ürün boyutu:  
 Makinaya montajı son derece kolay, OS iri tane eleği ile benzersiz.

– Kabul gören:
 Fısıltı kadar sessiz, düşük emisyon değerlerine sahip, opsiyonel toz engelleme 

sistemi ile operatörler, çevre sakinleri ve yerel otoriteler tarafından tercih edilen.

– Etkin bakım programı: 
 Bakım aralıkları ve bakım noktaları net biçimde tanımlı olması sayesinde etkin, yer 

seyiyesinde bakım yapılabilmesi sonucu kolay ve güvenli bakım.

– Daha kolay olamazdı: 
 Tüm fonksiyonlar (çalıştırma, servis, teknik destek) için uluslar arası renk 

kodlaması ile kullanımı daha kolay, güvenli ve karlı.

RUBBLE MASTER GO! İLKELERİ 
Sınıfında benzersiz RUBBLE MASTER GO! ilkeleri, her müşteri için komple bir iş modeli öneriyor.  Yüksek kaliteli ürün ve 
servis sayesinde atık geri dönüşümü başarının kapısını açıyor. 
– Kendi üretimlerinizin geri dönüşümü ile ilgili  fi kirleri tespit etmek
– Yüksek kaliteli geri dönüşüm malzemesi üretme ile ilgili bilgi
– Geri dönüştürülen inşaat malzemesinden kar sağlanması  ile ilgili fi kir

ÖMÜR BOYU DESTEK DAHIL
RUBBLE MASTER genel merkezinde bulunan geri dönüşüm uzmanları, eğitimli bölge satış ve servis noktaları sayesinde 
makina ömrü boyunca mükemmel ve eksiksiz servis.  Destek paketi içeriği:
– Kapsamlı eğitim
– Çalışma sahasında sürekli destek
– Çalışma sahasının organize edilmesinde teknik destek
– Aktif servis yönetimi
– Maliyet tasarrufu sağlayan güncellemeler

NE ZAMAN BAŞLIYORSUNUZ?  
Bu işe başlarken size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Lütfen irtibata geçiniz! 
http://www.sif.com.tr/
rubblemaster@sif.com.tr

BİR MAKİNADAN DAHA FAZLASI
ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE BAŞARI İÇİN “HERŞEY DAHİL” PAKETİ



RUBBLE MASTER HMH GmbH
Im Südpark 196 - AT 4030 Linz – Austria

T +43 (0) 732 737117-360
F +43 (0) 732 737117-101

sales@rubblemaster.com

RM80 GO! – paletli mobil konkasör
Kapasite Malzemeye bağlı olarak 160 t/s’e kadar 
Beslenen malzeme  boyutu Çapı max. 650 mm
Giriş açıklığı 860 x 650 mm
Kırma ünitesi 2 veya 4 çekiçli  Rubblemaster HMH darbeli konkasör
Kullanım Kırma ve manevra işlemlerine kablosuz uzaktan kumanda ile kumanda eden bir  

operator ile kullanılır
Besleme ünitesi İki adet 3,1 kW’lık asimetrik vibrasyon motorlu 2,6 m3 bunker    

2,980 x 1,990 mm besleme girişi   
Konkasöre yapılan beslemeye bağlı otomatik yükleme için birinci nesil  
otomasyona sahip Besleme Kontrol Sistemi 
Aşınmaya karşı dirençli Hardox 400 kaplama

Ön eleme Ön elek sayesinde etkin ön eleme 
1,050 x 800 mm eleme alanı 
Makinaya entegre olan bypass kanalı

Ana konveyör Nakliye pozisyonunda hidrolik olarak katlanabilen, 800 mm genişliğinde  
ana bant 2,950 mm boşaltma yüksekliği

Tahrik Ünitesi John Deere dizel motor, 6 silindirli 168 kW  (1800 devir/dk)  
EU-RL2004/26 sertifikasına sahip 
3-fazlı senkromeçli  jeneratör 40 kVA 400 V 
15 kW’ye kadar harici kullanımlar için 230 V ve 400 V çıkışlar

Tahliye Sistemi Kırıcı içindeki muhtemel tıkanıklıklara karşı tahliye sistemi
Manyetik seperatör Sağa ya da sola dönebilen, 800 mm eninde ekstra güçlü manyetik mıknatıs 
Yürüyüş sistemi Paletli
Ağırlık 23,600 kg
Opsiyonlar Kırma odası içinde ve çıkışta su spreyleme ile toz engelleme sistemi 

Yakıt doldurma pompası 
Profilli ana boşaltma bantı 
Çekiş değiştirme sistemi (calaskal) 
Kablolu uzaktan kumanda 
Merkezi yağlama sistemi
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SİF İŞ MAKİNALARI
E-5 Maltepe Kavşağı Atatürk Cad., Sakarya Sok.
No:40 34844, Maltepe - İstanbul / TÜRKİYE
T +90 (216) 352 0000
F +90 (216) 352 1004
sif@sif.com.tr  /  sif-jcb.com.tr


