
Již více než 20 let Vám přinášíme špičkové 
technologie předních světových výrobců 

mobilních technologií pro zpracování 
nejrůznějších typů materiálů včetně odpadů.
Nabízíme Vám kvalitu, spolehlivost, seriózní 
přístup, zkušenosti, znalost problematiky a v 

neposlední řadě také diskrétnost.
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Novinky z dílny TEREX FINLAY řady IC představují ideální 
spojení kompaktních rozměrů s nečekaným výkonem, tedy  

přesně to, co hledají především stavební firmy, malá 
recyklační střediska a společnosti zabývající se pronájmem 

strojů a dodavatelským drcením a tříděním



Díky mobilním technologiím od špičkového 
výrobce ze Severního Irska TEREX FINLAY jsme 

schopni nabídnout stroje vysokých kvalit, 
nejrůznějších variant a hmotnostních kategorií.  

TEREX FINLAY  
to je tradice od roku 1958.

- Hrubotřídiče
- Kompaktní třídiče
- Horizontální třídiče
- FLIP-FLOW třídiče
- Čelisťové drtiče
- Odrazové drtiče
- Kuželové drtiče
- Haldovací dopravníky

Hmotnost od 3 do 80 tun
Výkon od 50 do 1.000 tun/hod

Již více než 60 let vyrábíme 
kvalitní, robustní a 
spolehlivé stroje :



Stroje severoirské značky PORTAFILL 
vynikají jednoduchostí, kvalitou a v 

neposlední řadě na kompaktními rozměry. 

Tyto stroje jsou určeny především těm, kdo hledá kompaktní rozměry, 
nízkou hmotnost a přesto solidní výkon a to vše za rozumnou cenu.

PORTAFILL to je především vynikající poměr cena/výkon.

„Výběr optimální 

technologie
Je vždycky složitý. Každá 

surovina má svá specifika, 
každý provoz nabízí jiné 

podmínky a spektrum strojů 
je tak široké.

A právě proto klademe 
maximální důraz na 

komunikaci se zákazníkem.“



„Víte, že použití haldovacího pasu Vám ušetří až 50% provozních 
nákladů v porovnání s haldováním pomocí kolového nakladače?“ 

Manipulace s materiálem

Náš partner EDGE INNOVATE má ve svém výrobním programu  
nespočet variant od haldování za drtičem nebo třídičem až po 

nakládku či vykládku vagonů, aut nebo lodí. Jsme připraveni Vám 
vyrobit stroj přesně podle Vašich požadavků.



„Víte že zpracování odpadu pomaloběžným drtičem sníží
objem odpadu minimálně o 30%.“

Zpracování odpadu

EDGE INNOVATE se zaměřuje také na zpracování odpadu, jakým je 
například zdrobnění, separace, třídění a další …

Vzduchový separátor dokáže 
efektivně oddělit těžké 
materiály jako jsou např 
kameny či recyklát a lehké 
odpady takové jako dřevo, 
plasty, papíry, fólie ...

Někdy je zapotřebí třídit 
materiál ručně. 
Třídicí stanice lze navrhnout 
Tak, aby měla obsluha co 
největší komfort.

Pomaloběžný dvouhřídelový 
drtič pro zpracování např. :
- Dřeva
- Pneumatik
- Komunálního odpadu
- Objemného odpadu

Výše ilustrované  varianty jsou jen zlomkem toho, co výrobce nabízí.



FLIP FLOW
Unikátní technologie třídění

Unikátní technologie třídění lepivých a obtížně tříditelných 
materiálů jako jsou zeminy, komposty, štěpka, zahliněný 
výkopek, uhelné kaly, uhlí a další se jmenuje FLIP FLOW



WASH BEAR

„Víte, že čistý recyklát, zbavený platů, dřeva, papíru a dalších 
nežádoucích nečistot má mnohem vyšší hodnotu?.“

Nabízíme Vám osvědčenou technologii, které umí vyčistit 
recyklát o velikosti 8 – 120 mm tak, že jej lze použít jako 

plnohodnotnou náhradu kameniva do betonu.

Vaše cesta k čistému recyklátu

Kombinace separace pomocí vzduchu a vody zajistí spolehlivé 
odloučení téměř všech nežádoucích příměsí. Jednoduché, 

spolehlivé a hlavně vysoce efektivní řešení.


