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HG4000 G2 -Spesifikasjoner

• Motor: 536 Hk CAT 

• Inmatning 1.52 m x 4,6 m 

• Vikt: Dragstång 25.000 kg 

/ 24. 000 kg Kingpin

• Längd: 11.3 m (Dragstång) 

/ 9.7 m (Kingpin)

• Bredd: 2.5 m 

• Höjd: 4 m  

• Diesel / El (HG4000 G1) 

• Duplex III trumma / Flistrumma.

• Flis och kross 



Caterpillar 536 Hk -Motor

Caterpillar 13B Tier 4 Final / Stage V Motor

Vermeer HG4000 är utrustad med en 6-cylindrig 536 Hk (399,7 kW) 

Tier 4 Final / Stage V Caterpillar C13B motor. En stark motor som

underlättar krossning/flisning av svåra material, samt att service och

support av motorn kan stödjas av Caterpillar. Motorn levererar ett

vridmoment på 2450 Nm (1807 ft-lb).



Motor -fläkt

Motor -hydraulfläkt

Cat C13B Stage V 

Hydraulisk fläkt til radiator, bränsle, och hydraulkylning. 

Elektriska fläktar CAC 

Större luftfilter med precleaner

Hydraulisk fläkt 



Rempspänning

Drivremspänning

Remspänning kontrolleras genom fjärrkontrollen/kontrollpanelen

Sensor känner av, samt visar värde på remspänningen

Vid för dålig remspänning stänger maskinen automatiskt av sig själv. 

Drivremspänning HG4000 G2



SmartGrind / Varv -kopplat till inmatningshastigheten

AutoReverse / Varv -kopplat till omvändning/uppehåll av inmatning

Droop Grind / Inställbara varv, kopplat till aggressiv/lugn inmatning

Krossinställningar

Vermeer-krossar är utrustade med programvara for att reducera

maskinslitage, SmartGrind och AutoReverse är t.ex. Några av dessa.



Twin Disc RC314 -Koppling

Twin Disc RC314 -Koppling 

Twin Disc RC314 -Koppling 



Olje Reservoar / Tank kapacitet

Bränsletank Kapacitet: 727 L

Hydraultank Kapacitet: 29 L 

Cyclonisk oljereservoar för hydraulfunktiner

3,78 L reservoar

Oljemätare

Resoarvaren reducerar oljetapp vid evt. Hydraulisk

läckage innan maskinen stängs av.

Oljereservoar



Duplex III Trumma

Duplex III trumma

Vermeers patenterade Duplex III Kross -trumma finns 

på samtliga maskiner i HG/TG serien. 

Den är designad för att underlätta underhållning och 

för att minska slitage. Hamrarna är bultade samt även 

vändbara på trumman, vilket sparar livslängden på 

trumman och hamrarna jämfört med icke vändbara -

svetsade hammare. 

Kika gärna på videolänken nedan för att se mer hur 

denna funkar samt fördelar med Duplex III:

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

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


Flistrumma

Flistrumma

Trumdiameter: 69 cm

Knivar: 24

Millbox öppning: 152,4 cm (60”) x 78,7 cm (31”)

Skärdjup: 3,2 mm til 25,4 mm

Skärdjupet avgörs av inställningen/montering av 

avståndet mellan knivarna och trumman

24 knivar

*OBS, flistrumman till HG4000 G2 kan möjligen

komma att bli uppdaterad inom kort



Skillnad på material / Slutprodukt

Duplex trumman passar utmärkt för krossning av returträ och pallar, 

medans flistrumman producerar en mer konsistent flis-slutprodukt som

kan brukas till bioenergi-bränsle.



Såll

Såll

• Blanda och matcha såll för bättre 

material och bäst produktion.

• Vändbar, symmetrisk och utbytbara.

Mer information om våra såll är 

tillgängligt. Kontakta oss gärna om 

detta. 



Inmatningsbord

Inmatningsbord

Imatningsbordet är designat med kraftigare

stål än föregångaren HG4000 G1.

Inmatningsbord

Bredd: 153 cm

Längd: 4,6 cm

Matningshöjd: 2,3 m

Starkare slitplattor av stål under -

inmatningskedjan

1,53 m x 4,6 m inmatningsbord



Utmatningsband

Utmatning

Ett transportband för utmatning

Längd: 6,1 m

Bredd: 1,2 m

Ca 190 m/min



Inmatningsrulle

Inmatningsrulle

Aggresiva tänder

Inmatningsrullen är utrustad med aggresiva tänder, 

samt har en nedre tryckkraft för att dra in material som

matas in via inmatningsbordet. Drivfunktionen till 

inmatningsrullen är fullt skyddad från att material ska ta 

sig in i drivsystemet. 

Max matningshöjd: 107 cm

Diameter: 71 cm

Inmatningsrulle



Inmatningsrulle 107 cm höjd, diameter 71 cm



Motstål

Motstål

Motstålet möjliggör skärningen/krossningen

av material mellan

krosstrumman/flistrumman och motstålet, 

Den nya designen är designad att klara av 

ökad kraft på trumman på maskinen, samt

bult-designen minskar tid för 

service/underhåll av motstål-plattan.

Motstål



Trown Object Deflector

Trown Object Deflector 

Skyddar omgivningen från utmatad material

Trown Object Deflector 



Underlättad Underhåll / Service 

Förenklad åtkomst för underhåll / service 

Uppdaterad maskindesign

Skärmarna ersätter behovet för en skärm som täcker hela remmen

Enklare åtkomst till remmar

Skärmar för underlättad service / underhåll



Kingpin / Dragstång -Transport

Dragstång Kingpin



Kontrollpanel / Display

Kontrollpanel / Display 

Uppdaterat kontrollsystem

Touch Screen

Färg-display

Åtkomst till maskindata

Kontrollpanel / Display



Kontrollpanel / Display



Damage Defense -System

Damage Defense

Damage Defense är ett inmatningsskydd 

till krossning och flisning. Systemet är ett 

tillval, som varnar för metall som är påväg

in till kross -kvarnen, för att sedan stanna 

utmatningen innan oönskade 

metallföremål når kross -kvarnen 

Kika gärna på den här videon som 

förklarar hur Damage Defense systemet 

fungerar:

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

pBH7a0

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


Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen till maskinen tillåter operatören att

styra de manga av maskinfunktionerna upp till ett

räckvidd av 91 m bort från maskinen. Operatören

kan från en kabin justera maskininställningar, 

inclusive kontroll av inmatningsinställningar, 

motorinställningar, höjden på utmatningsbandet

med mera.

Kika på videon för att se hur fjärrkontrollen fungerar:

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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