
SURFACE MINER – POVRŠINSKI REZKALEC 
 
Učinkovito in ekološko sprejemljivo kopanje kamnin 
 
Ekonomično pridobivanje kamnin v dnevnih kopih postaja vedno težje, saj tako v obstoječih kot tudi 
v na novo odprtih rudiščih zmanjšuje količina uporabnih mineralnih kamnin. Zato so potrebni stroji 
za natančno profiliranje pod omejenimi delovnimi pogoji.  Wirtgen GmbH  odgovarja na te pogoje z 
mehanskim kopanjem s površinskim rezkalcem, ki se s svojo inovativno tehnologijo prilagaja vedno 
večjemu povpraševanju po ekonomičnih in okolju prijaznih rešitvah. Wirtgenova metoda, s katero v 
eni sami delovni fazi režemo, drobimo in tudi natovarjamo, je nedvoumno bolj učinkovita, kot druge 
tradicionalne metode. Prav tako pa površinski rezkalec ustreza vsem strogim zahtevam o emisiji 
hrupa in prahu. Na ta način v primerjavi z običajnimi metodami zmanjšamo potrebe po dodatnih 
strojih, osebju in prihranimo čas. Hkrati pa lahko tako izdelamo ravne, stabilne površine in pobočja.  
Ker je postopek tudi zelo tih in se pri njem ne tvori veliko prahu, lahko z njim delate tudi v bližini 
naselij, cest… 
 
Na začetku je bila vizija… 
 
V 70. letih se je porodila ideja, da bi znanje pri rezkanju asfalta prenesli tudi na kopanje trdih 
kamnin. Ta ideja je bila osnova za razvoj nove, ekonomične metode kopanja v rudarstvu. V skladu 
z zahtevami trga so v podjetju Wirtgen GmbH začeli izdelovati vedno večje stroje za vedno večje 
zmogljivosti. Leta 1980 podjetje Wirtgen GmbH razvije prototip površinskega rezkalca 3000 SM, ki 
se v svoji osnovi opira na cestne rezkalce. Že leta 1983 uspe podjetju Wirtgen GmbH prodor na trg 
s prvim prodanim strojem, površinskim rezkalcem 1900 SM, leta 1985 v Ameriko prodajo stroj 
večje generacije 3500 SM. Tako se iz leta v leto razvija paleta strojev za površinsko rezkanje, 
njihova metoda pa se je uveljavila kot priznana tehnologija za pridobivanje mineralnih kamnin.  
 
Princip delovanja modernega površinskega rezkalca 

 
Jedro principa je rezalni valj z noži. Medtem ko se rezkalec 
premika naprej, se rezalni valj vrti v nasprotno smer in reže 
material v več slojih. Premišljena razporeditev rezkalnih nožev 
zagotavlja, da se material premika proti sredini rezkalnega 
valja. Od tam se material lahko s pomočjo primarnega 
transportnega traku in razkladalnega traku transportira na 

tovornjak. 
  
Široka paleta površinskih rezkalcev podjetja Wirtgen GmbH 
 
Etažni rezkalec 2600 
Ta poseben stroj se še posebej odlikuje zaradi svoje nizke 
konstrukcije in široke uporabnosti. Uporablja se za zniževanje tal oz. 
etaž, vzdrževanje cestišč npr. v tunelih, kjer je prevozna višina 
nekoliko nižja.  
Z njim lahko režete kamnine s tlačno trdnostjo 30 MPa.  
Širina rezanja: 2.600 mm 
Pogonska moč: 240 kW/326 PS 
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Obratovalna teža: 29.000 kg    
 
 
Površinski rezkalec 2200 SM  
Ta rezkalec s sprednjim nakladalnim trakom se uporablja 
pri cestnih gradnjah in rudarstvu za kopanje mehkega 
apnenca, premoga in sadre do 50 MPa tlačne trdnosti v 
eni delovni fazi. 
Širina rezanja: 2.200 mm 
Pogonska moč: 671 kW/913 PS 
Obratovalna teža: 47.730 kg    
  
 

Površinski rezkalec 2500 SM 
Rezkalec se uporablja za selektivno kopanje srednje 
trdih do trdih kamnin do tlačne trdnosti 80 MPa. Za 
posebno uporabo pri zemeljskih delih in skalnatih 
predelih lahko z zmogljivejšo konstrukcijo stroja 
režete tudi kamnine do 120 MPa. Rezkalec je v 
robustni konstrukciji s posamezno višinsko 
nastavljivimi verižnimi pogonskimi mehanizmi, 
mehanskim rezalnim valjem in dvodelnim 
nakladalnim sistemom. 
 

Širina rezanja: 2.500 mm 
Pogonska moč: 783 kW/ 1.065 PS 
Obratovalna teža: 100.500 kg    
 
 
Površinski rezkalec 4200 SM za mehke kamnine 
Visokozmogljiv stroj za kopanje mehkih kamnin kot 
so npr. premog ali mehek apnenec. Kopanje je 
možno do 830 mm globoko in za kamnine do 50 
MPa tlačne trdnosti. Rezkalec je v robustni 
konstrukciji s priključnim nakladalnikom, 
posamezno višinsko nastavljivimi verižnimi 
pogonskimi mehanizmi, mehanskim rezalnim 
valjem in s zložljivim, višinsko nastavljivim 
nakladalnim sistemom.  
Širina rezanja: 4.200 mm 
Pogonska moč: 1.194 kW/ 1.623 PS 
Obratovalna teža: 186.400 kg    
 
Površinski rezkalec 4200 SM za trde kamnine 
Visokozmogljiv stroj za kopanje trdih kamnin do 830 mm globoko in do 120 MPa tlačne trdnosti. 
Rezkalec je v robustni konstrukciji s priključnim nakladalnim trakom, posamezno višinsko 
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nastavljivimi verižnimi pogonskimi mehanizmi, mehanskim rezalnim valjem in z dvodelnim 
nakladalnim sistemom. 
Širina rezanja: 4.200 mm 
Pogonska moč: 1.194 kW/ 1.623 PS 
Obratovalna teža: 174.600 kg    
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