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HG4000 G2 -Spesifikasjoner

• Motor: 536 Hk CAT 

• Innmating 1.52 m x 4,6 m 

• Vekt: Trekkstang 25.000 kg 

/ 24. 000 kg Kingpin

• Lengde: 11.3 m (Trekkstang) 

/ 9.7 m (Kingpin)

• Bredde: 2.5 m 

• Høyde: 4 m  

• Diesel / El (HG4000 G1) 

• Duplex III trommel / Flistrommel.



Caterpillar 536 Hk -Motor

Caterpillar 13B Tier 4 Final / Stage V Motor

Vermeer HG4000 er utstyrt med en 6-sylindret 536 Hk (399,7 kW) Tier 

4 Final / Stage V Caterpillar C13B motor. En sterk motor som letter 

knusing/flising av vanskelige materialer, og service og support av 

motoren støttes av Caterpillar. Motorn levererer ett dreiemoment på

2450 Nm (1807 ft-lb).



Motor -vifte

Hydraulisk vifte

Cat C13B Stage V 

Hydraulisk vifte for radiator, drivstoff, og hydraulisk kjøling. 

Elektriske vifter CAC 

Større luftfilter med precleaner

Hydraulisk vifte



Drivreimspenning

Drivreimspenning

Drivreimspenningen styres av fjernkontrollen / kontrollpanelet

Sensorer oppdager og viser beltespenningsverdien

Hvis reimspenningen er for dårlig, slår maskinen seg automatisk av. 

Drivreimspenning HG4000 G2



SmartGrind / RPM -koblet till innmatingshastigheten

AutoReverse / RPM -koblet till pause av inmmating

Droop Grind / Instilbar RPM, koblet til aggressiv/saktere inmatning

Programvare for å minske slitasje

Vermeer-knusere er utstyrt med programvare for å redusere 

maskinslitasje, SmartGrind og AutoReverse er f.eks. noen av disse.



Twin Disc RC314 -Clutch

Twin Disc RC314 -Clutch

Twin Disc RC314 -Clutch



Oljereservoar / tankkapasitet

Drivstofftank Kapasitet: 727 L

Hydraulikktank Kapasitet: 29 L 

Syklonisk oljereservoar for hydrauliske funksjoner

3,78 L reservoar

Oljemåler

Reservoaret reduserer oljetapet vid evt. hydraulisk 

leksaje før maskinen slås av

Oljeresorvoar



Duplex III Trumma

Duplex III trommel

Vermeers patenterte Duplex III knus-trommel er 

tilgjengelig på alle maskiner i HG / TG-serien. Den er 

designet for å lette vedlikehold / service og redusere 

slitasje. Hammerne er boltet og også vendbare på 

trommelen, noe som sparer levetiden til trommelen og 

hammerene sammenlignet med ikke-reversible 

sveisede hammere.

Se gjerne videolenken nedenfor for å se mer hvordan 

dette fungerer og fordelene med Duplex III:

https://www.youtube.com/watch?v=A0HQzBSyW-w

https://www.youtube.com/watch?v=A0HQzBSyW-w


Flistrommel

Flistrommel

Trommeldiameter: 69 cm

Kniver: 24

Millbox-åpning: 152,4 cm (60 ") x 78,7 cm (31") 

Skjærdybden: 3,2 mm til 25,4 mm

Skjæredybden bestemmes av innstillingen / 

monteringen av avstanden mellom knivene og 

trommelen

* MERK, chip trommelen for HG4000 G2 kan 

muligens oppdateres snart



Forskjell i materiale / sluttprodukt

Duplex III trommelen egner seg utmerket til å knuse resirkulert trevirke 

og paller, mens flistrommelen produserer et mer konsistent 

sponsluttprodukt som kan brukes til bioenergidrivstoff.



Såll

Såld

• Bland og match sålder for bedre

materialer og best produksjon.

• Vendbar, symmetrisk og utskiftbar

Det er mer informasjon tilgjengelig om 

ulike sålder til maskinen, hvis dere 

ønsker å se mer på det.



Innmating

Innmating

Innmatingsbordet er designet med sterkere

stål en foregjengeren HG4000 G1.

Innmatingsbord

Bredde: 153 cm

Lengde: 4,6 cm

Matingshøyde: 2,3 m

Sterkere sliteplater i stål under innmating-

kjeden

1,53 m x 4,6 m innmatingsbord



Utmatingsbånd

Utmating

Et transportbånd for utmating

Lengde: 6,1 m

Bredde: 1,2 m

Ca 190 m/min



Innmatingsrulle

Innmatingsrulle

Designet med aggressive tenner

Innmatingsrullen er utstyrt med aggressive tenner, og

har trykkkraft for inntrekking av materiale som føres inn 

via innmatingsbordet. Innmatingsrullens drivfunksjon er 

beskyttet mot at materiale evt. kommer inn i 

drivsystemet.

Max innmatingshøyde diameter: 71 cm

Innmatingsrulle



Innmatningsrulle 107 cm høyde, diameter 71 cm



Motstandsstål

Motstandsstål

Motstandsstålet muliggjør skjæring/knusing 

av materiale mellom 

knusetrommelen/flistrommelen og 

motstandsstålet. 

Det nye designet er designet for å tåle økt 

kraft på trommelen på maskinen, og 

boltdesignet reduserer tiden for 

service/vedlikehold av motstandsstål-platen.

Motstandsstål



Trown Object Deflector

Trown Object Deflector 

Beskytter material og mennesker fra evt. utladet / flygende materiale

Trown Object Deflector 



Forenklet tilgang for service / vedlikehold

Forenklet tilgang for vedlikehold/service

Oppdatert maskindesign

Skjermene erstatter behovet for en skjerm som dekker beltene

Lettere tilgang til belter

Skjermer for enklere service/vedlikehold



Trekkstang / Kingpin -Transport

Trekkstang Kingpin



Kontrollpanel / Display

Kontrollpanel / Display 

Oppdatert kontrollsystem

Touch-skjerm

Fargeskjerm

Tilgang til maskindata

Kontrollpanel / Display



Kontrollpanel / Display



Damage Defense -System

Damage Defense

Damage Defense er en 

innmatingsbeskyttelse for knusing og 

flising. Systemet er et alternativ, som 

varsler for metall som er på vei inn i 

knuseren, for så å stoppe knusing før 

uønskede metallmaterialer når knuseren. 

Se gjerne denne videoen som forklarer 

hvordan Damage Defense-systemet 

fungerer:

https://www.youtube.com/watch?v=k_0qT

pBH7a0

https://www.youtube.com/watch?v=k_0qTpBH7a0


Fjernkontroll

Fjernkontroll

Fjernkontrollen til maskinen lar operatøren 

kontrollere mange av maskinfunksjonene opp til en 

rekkevidde på 91 m fra maskinen. Føreren kan 

justere maskininnstillingene fra en hytte, inkludert 

kontroll av innmatingsinnstillinger, motorinnstillinger, 

høyden på utmatingsbåndet og mer.

Se gjerne videoen for å se hvordan fjernkontrollen 

fungerer:

https://www.youtube.com/watch?v=xTM7r1PXCOc&

list=PLqLzh7c-

tpSEOSP_Z0aDqTrxYGAR5M9aj&index=10

https://www.youtube.com/watch?v=xTM7r1PXCOc&list=PLqLzh7c-tpSEOSP_Z0aDqTrxYGAR5M9aj&index=10


Cross band -Magnet

Cross band -Magnet
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