
H-1000 SERIES II
[ tub grinder ]
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“BIG BITE” is de naam van de hamer-
molen. De hamermolen is 1,13 m lang 
en in werking strekken de hamers uit tot 
een diameter van 660 mm.
(1) De 64 zwaaiende hamers zijn gerangs-
chikt op 8 zwaar uitgevoerde hamerstan-
gen. Deze hamers hebben 4 geharde 
snijvlakken. Als het gebruikte snijvlak is 
versleten kan de hamer gedraaid worden. 
Zo komt er een nieuw en scherp snijvlak 
beschikbaar.

(2) Er is een schetsplaat gemaakt 
dichtbij het midden van de trom-
melvloer, aan het einde van de 
hamermolen. Deze schetsplaat 
houdt het hooi, stro of de gewas-
resten weg van het einde van de 
molen. Daardoor verbeterd de 
toevoer naar de hamermolen en 
neemt de hamerslijtage af.

(3) De zwaar uitgevoerde “slug 
buster” verbetert de snijwerking 
van de hamers en de producttoe-
voer naar de molen.

(4) De “Big Bite” hamers kunnen 
180° draaien. Dus onder te zware 
omstandigheden draaien ze naar 
binnen, zodat schade in de 
aandrijflijn wordt voorkomen. 

Hoge capaciteit in een mobiele 
machine… dat is de H-1000!

Een degelijk en betrouw-
baar aandrijfsysteem met 8 
riemen geleidt de kracht 
vanaf de PTO van de 
tractor naar de hamermo-
len. Dit aandrijfsysteem 
versneld de hamermolen 
ongeveer twee keer t.o.v. 
het toerental van de PTO. 
Dit hoge toerental zorgt 
voor en gelijkmatige 
toevoer en resulteert in een 
hoge hakselcapaciteit. 
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De “BIG BITE” Tub (vultrommel) 
wordt aangedreven met een (1) hydrau-
lische motor door middel van een 
zware(2) rollenketting. Deze aandrijf-
methode is een betrouwbare manier om 
de kracht gelijkmatig over te brengen 
naar de trommel.

De trommelrotatie wordt geregeld 
door de DuraTech elektronische 
regelaar. Deze elektronische regelaar 
zorgt ervoor dat het motortoerental 
van de tractor gelijk blijft als de 
trommelsnelheid varieert om de 
toevoer naar de hamermolen te 
reguleren.

Twee zware vijzels zijn gemonteerd in 
de onderzijde van de machine om het 
product af te voeren naar de trans-
portband. De vijzel/bodem combina-
tie verschaft een hoge transportsnel-
heid van het product en een lekvrije 
en dus schone ruimte onder de 
machine.

Het product wordt 
afgevoerd vanaf de vijzels 
met een 0,45 m brede en 6 
m lange (1) transportband. 
De transportbandhoogte 
wordt hydraulisch geregeld. 
Een zware (2) hydraulische 
cilinder brengt de hefkracht 
over naar de transportband 
d.m.v. een sterk, stalen 
koppelframe. Dit wordt 
eenvoudig geregeld door het 
bedienen van de hendel van 
het hydraulisch regelventiel 
aan de zijkant van de 
machine.
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PO Box 1940 
Jamestown, ND 58402-1940
Telefoon: (701) 252-4601
Fax: (701) 252-0502
Website: www.haybuster.com

HAYBUSTER

DuraTech Industries International, Inc behoud het recht om haar 
producten of specificaties op elk gewenst moment te veranderen 
zonder verplichting van kennisgeving. Afbeeldingen, specificaties en 
beschrijvingen hierin waren juist op het moment van publicatie, 
maar zijn onderhevig aan verandering. Illustraties kunnen optionele 
uitrusting of accessoires bevatten, dus niet alle standaard apparatuur.

HAMERMOLEN
Lengte 1,13 m
Diameter 660 mm met de hamers  

 uitgestrekt
Toevoer opening 0,68 m x 114 m
Hamers 9,5 mm AR-gehard staal,  

 draaibaar
Aantal hamers 64
Hamerstangen 24 mm gehard staal
Cilinderplaten 4,8 mm (dik) x 400 mm  

 (diam.)
Rotoras 76 mm Stress Proof staal
Aandrijfeind-lager 69 mm bloklager
Stationaireind-lager 62 mm bloklager
Zeefkorf 6,4 mm dik, Diameter  

 zeefkorfopeningen van 
  3 m tot 102 mm
Zeefkorf oppervlak  0,6 m2
Aandrijving PTO door 8 V-riemen
Tractor PTO 1000 RPM
Tractor PTO-vermogen 60 tot 130kW(80 – 175Pk)
TROMMEL (Tub)
Laadhoogte 2,41 m
Diameter trommel 
bovenzijde 3,12 m
Hoogte trommel 1,13 m
Diameter trommel 
onderzijde 2,43 m
Trommelwanddikte 1,89 mm
Trommelbodemdikte 3,42 mm
Aandrijfmechanisme Elektro-hydraulisch
Snelheidsregeling  DuraTech Elektronisch  

 regelsysteem
Hydraulische oliecapaciteit  45 Ltr.
BODEM VIJZELS
Type Twin vrijdraaiende vijzels
Vijzelmaat  230 mm x 243 mm
Breedte  850 mm
Aandrijving Mechanisch
AFVOER TRANSPORTBAND
Type Rubber band met meenemers
Rollen “Easy Clean” aandrijfrollen
Aandrijving Mechanisch
Lengte  6 m
Breedte 0,45 m
Hefhoogte 4,2 m
Heffen band Hydraulisch
Inklappen transportband handmatig opvouwbaar  

 met ondersteuning van  
 veren

BEDIENINGS ELEMENTEN
Trommelrotatie 3-weg hydraulisch ven 

 tiel; rechtsdraaiend,   
 stilstaand, linksdraaiend

Trommelsnelheid Geregeld door DuraTech 
model RCB93 elektronische 
regelaar

Heffen van transportband 3-weg hydraulisch ventiel.
GEWICHT
Totaal 2903 kg

TRANSPORTAFMETINGEN
Breedte 3,12 m - 2,55 m
Lengte 6,50 m
Hoogte 3,09 m

CHASSIS EIGENSCHAPPEN
Banden  Twee 9.5” x 14”
Wielen Diep bed velgen
Lagers Kegellagers

Frontopzet v Graanmaaltrechter 
H G Molenrooster 
Zeefkorven:  met openingen v

Wegbanden


