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Kleemann EVO tehnologija: nov koncept pretoka materiala za večje zmogljivosti 
 
Nova generacija mobilnih udarnih drobilcev EVO podjetja Kleemann GmbH nudi cel sveženj tehničnih inovacij. 
S svojima novima drobilcema MR 110 in MR 130 postavlja Kleemann nova merila pri inovacijah in tehnologiji. 
»EVO« pomeni povsem nov razvoj na vseh področjih in izrazit napredek v smislu zmogljivosti, gospodarnosti 
in stopnje obrabe. Poleg novosti na posameznih sestavnih delih je kot rezultat dolgoletnih izkušenj nastal tudi 
povsem nov koncept pretoka materiala. 
 

 
 
Ta preprečuje, da bi se pretok materiala zoževal skozi celotno notranjost drobilca. Izhodni žleb za material je 
tako 100 mm širši kot je sama notranjost stroja. Transportni trak, ki material premika naprej, je prav tako 100 
mm širši od izhodnega žlebu. Tako je transport materiala iz kritičnega območja drobilca hitrejši. Zmogljivost 
pretoka materiala se poveča, stopnja obrabe pa zmanjša. Prav tako je pretok materiala izboljšan tudi že pred 
samim postopkom drobljenja. Sistemske širine dovodnih žlebov in sita so določene tako, da material lahko 
enakomerno teče v odprtino drobilca. 
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Na bilanco stroškov pozitivno vpliva tudi zelo učinkovito sito za predhodno sejanje v dveh etažah, ki je že 
dolgo časa zaščitni znak podjetja Kleemann GmbH. V strojih s tehnologijo EVO so med drugim izboljšali tudi 
nihanje sita in žlebu. Skupaj z bypassom drobilca, ki je bil na novo konstruiran v obliki in geometriji, so tako 
razbremenili celoten sistem in znatno izboljšali zmogljivost in pripomogli k bolj ekonomični stopnji obrabe 
drobilca. 
 
EVO tehnologija vsebuje še mnogo več, kar dokazuje predvsem novi drobilec. Tu je potrebno poudariti novo 
geometrijo dotoka materiala, ki ga sedaj še bolj natančno transportira v krog delovanja rotorja. Tu so še nove 
udarne letve v obliki črke C, ki so še bolj odporne na obrabo. Robovi ostanejo dlje časa ostri in tako 
pripomorejo h kvalitetnemu končnemu izdelku. Zasnovan je bil tudi nov, uporabniku prijazen sistem pritrditve 
udarnih letev, ki omogoča hitrejšo menjavo in dostopnost. 
 
Novost je tudi na novo razvita, hidravlična nastavitev reže drobljenja. S tem sistemom lahko režo nastavite 
preko elektronske krmilne enote, poleg tega pa lahko določite ničelni položaj, medtem ko rotor teče. Ročno 
odpiranje drobilca in naravnanje rotorja in udarnih nihalk ni več potrebno. 

 
Med drugimi novostmi je potrebno omeniti tudi povsem novo krmilno enoto, ki jo odlikuje zelo poenostavljen 
koncept upravljanja. Nova je tudi enota za naknadno sejanje, ki jo lahko še bolj enostavno in hitreje namestite 
in demontirate. Sama velikost enote za naknadno sejanje se je precej povečala – pri MR 110 EVO npr. kar za 
44%.        
 


