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Konsep dasar dari MMD sizer adalah penggunaan dua rotor dengan gigi besar, pada poros dengan diamater kecil, di-
gerakan di kecepatan rendah oleh sistem penggerak langsung torsi tinggi. Desain ini menghasilkan tiga prinsip utama 
dimana semuanya terkait ketika memecah material menggunakan teknologi sizer. Prinsip yang unik tersebut adalah 
aksi tiga langkah pemecahan, efek saringan berputar dan pola gigi gulung dalam.  

Pada awalnya, material dicengkram 
oleh bagian muka terdepan gigi 
dari rotor yang berlawanan. Hal ini 
memberikan batuan titik beban 
yang lebih banyak, menyebabkan 
tekanan terhadap material 
untuk menfaatkan kelemahan 
alamiahnya. 

Pada tahapan kedua, material 
dipecah dalam tekanan dengan 
mengenakan pada tiga titik 
beban, yang dipakai antara 
muka gigi depan di satu rotor 
dan muka gigi belakang di rotor 
yang lain. 

Bongkahan lain dari material 
yang masih terlalu besar dipecah 
saat rotor membelah melewati 
gigi tetap pada breaker bar, 
dengan demikian memperoleh 
ukuran produk yang terkontrol 
dalam 3 dimensi. 

Prinsip dari teknologi SIZER 

Efek saringan berputar Pola gigi gulung dalam. 

Desain dari rotor bergigi yang terjalin memperbole-
hkan material yang berukuran kecil mengalir bebas 
melewati celah yang berubah secara terus menerus 
dihasilkan oleh poros yang bergerak relatif pelan. 

Gulungan dalam membawa material yang lebih besar 
ke satu ujung mesin dan membantu menyebarkan 
umpan di sepanjang rotor. Fitur ini juga dipakai untuk 
menyisihkan material yang terlalu besar dari mesin. 

Mining Machinery Developments (MMD) adalah 
spesialis terkemuka dunia dalam memproses 
dan mereduksi material buatan dan alami 
menggunakan teknologi sizer .

Didirikan pada tahun 1979 untuk mendesain dan 
membuat peralatan proses mineral untuk industri 
tambang batubara bawah tanah di UK, MMD telah 
mengembangkan Twin Shaft Mineral Sizer, sebuah 
produk inovatif yang menyediakan terobosan 
teknologi dalam mereduksi mineral. 

MMD telah juga sukses dalam mendesin dan 
membuat stasiun sizer yang mobile, semi mobile dan 
statik untuk solusi lengkap dalam sizing mineral.

MMD Twin Shaft Sizer telah berkembang dari mesin 
seri 500 ke mesin seri 1500,mampu menangani
material sampai dengan 3 meter kubik dengan 
kapasitas melebihi 12,000 ton per jam. MMD sizer 
mempunyai kemampuan memproses material basah 
dan lengket atau keras dan kering atau kombinasi 
dari keduanya dan telah membuktikan solusi sizing 
yang ideal untuk lebih dari 80 jenis  material berbeda 
di seluruh dunia dalam industry seperti semen, 
keramik, konstruksi, energi, industri mineral dan 
logam berharga. 

PERUSAHAAN DARI MMD GROUP 

Aksi tiga langkah pemecahan  
Eropa

MMD Mining Machinery Developments Ltd
MMD Design & Consultancy Ltd

MMD Mineral Sizing (Europe) Ltd
Derbyshire, Inggris 

Tel: +44 (0)1773 835533
info@mmdsizers.com

MMD GPHC Ltd
Laxey, Isle of Man

Tel: +44 (0)1624 864050
info@mmdgphc.com

Afrika 
MMD Mineral Sizing (Africa) Pty Ltd

Gauteng, Afrika Selatan 
Tel: +27 11 608 4801

sizers@mmdafrica.co.za

Amerika Utara
MMD Mineral Sizing (America) Inc.

Tennessee, USA
Tel: +1 423 884 6100
sizers@mmdusa.com

MMD Mineral Sizing (Canada) Inc.
Alberta, Kanada

Tel: +1 780 451 5100
information@mmdcanada.ca

Amerika Selatan 
MMD Mineral Sizing (Central America) SA de CV

Cancún, Meksiko 
Tel: +52 998 898 0160

sizers@mmdmexico.com
MMD Mineral Sizing (South America) Ltda

Rio de Janeiro, Brazil
Tel: +55 21 2553 1505

sizers@mmdlatinamerica.com.br
MMD Mineral Sizing (Chile) Ltda

Santiago, Chili
Tel: +56 (2) 2449 0280
sizers@mmdchile.com

Asia
Beijing MMD Mining Machinery Co. Ltd

Beijing, China
Tel: +86 10 6940 7788 

mmd@mmdchina.com
MMD Heavy Machinery (India) Pvt. Ltd

Kolkata, India
Tel: +91 33 2290 3042
sizers@mmdindia.com

MMD Asia Pacific Ltd (South East Asia)
Bangkok, Thailand

Tel: +66 (0) 2652 7994
sales@mmdsoutheastasia.com

PT. MMD Mining Machinery Indonesia
Jakarta, Indonesia

Tel: +62 (0) 21 2904 9871
info@mmdindonesia.com

Australasia/Oceania
MMD Australia Pty Ltd

Queensland, New South Wales & Perth, Australia
Tel: +61 7  3193 2800

sizers@mmdaus.com.au

www.mmdsizers.com
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Penandaan MMD Sizer Perbandingan ukuran dari crusher 1,000 ton per jam
Semua mesin yang ditampilkan mempunyai skala yang sama

Double-Roll Crusher
Tipe: 1,800 x 1,800mm

Massa : 70 Ton

MMD Mineral Sizer
Tipe : Seri 1000
Massa: 60 Ton 

Gyratory Crusher
Tipe: 42”

Massa: 120 Ton 

Impactor
Tipe : 2,000 x 2,250 mm

Massa: 85 Ton

Jaw Crusher
Tipe: 88” x 66”

Massa: 170 Ton

Spesifikasi umum:
 Material     : batu kapur, medium/keras  Ukuran infed : 750mm
 Ukuran produk   : 250mm   Kapasitas  :  1,000 ton per jam

Model yang berbeda dari MMD ditandai oleh jarak 
dalam milimeter antara garis tengah dari 2 rotor, 
konfigurasi gigi yang dipasang di rotor, panjang 
efektif dari inlet masuk dan arah putaran poros.

Jarak tengah

Panjang dari inlet

Putaran kedalam

Putaran keluar

Jarak tengah digabungkan dengan konfigurasi gigi 
mengatur ukuran maksimum dari material yang masuk 
sehingga unit dapat memproses secara efisien. 

Panjang dari inlet masuk mempunyai efek utama 
untuk volume material yang unit dapat memproses.

Putaran ke dalam adalah metode normal operasi 
untuk kebanyakan konfigurasi gigi dan harus dipakai 
untuk material yang basah dan lengket. 

Pada sizer sekunder dan sizer tersier, putaran 
keluar dapat dipakai pada material tertentu untuk 
memperoleh product yang memungkinkan lebih kecil 
daripada saat berputar kedalam. 

500 Seri

625 Seri

750 Seri

1000 Seri

1300 Seri

1500 Seri

Perbandingan seri sizer
Ukuran yang khusus untuk jajaran MMD sizer

Semua ukuran dalam milimeter
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MMD Sizer Twin-Shaft 
Seri 500

Sizer seri 500 adalah desain pertama di dalam 
jajaran MMD dan telah sukses di banyak 
industri di seluruh dunia. Ini adalah mesin 
yang paling serbaguna dan dapat digunakan 
sebagai mesin primer, sekunder atau tersier 
tergantung pada konfigurasi gigi.

Mesin ini dapat dibangun sebagai mesin 
dengan bagian tengah yang tetap, bagian 
tengah yang dapat disesuaikan atau dengan 
rotor tunggal dengan jajaran konfigurasi 
gigi untuk menyesuaikan setiap aplikasi. 
Bermacam macam panjang tersedia untuk 
memungkinkan memproses tonase yang 
lebih tinggi atau rendah dan dapat sebagai 
penggerak tunggal atau rangkap, tergantung 
pada kebutuhan tonase dan material yang 
ditangani.

Sizer tipe 500 yang khusus dapat diatur dengan 
motor elektrik 75kW rangkap, mempunyai 
massa sekitar 12 ton. 

Batu Kapur | Denmark | Masuk:800mm | Keluar:-50mm | Kapasitas: 450 Ton Per Jam Kwarsit | Ghana | Masuk:500mm | Keluar:-100mm | Kapasitas: 300 Ton Per Jam BatuBara Muda | Spanyol | Masuk:180mm | Keluar:-30mm | Kapasitas:10 Ton Per Jam 

Aggregrat | Perancis | Masuk:250mm | Keluar: -100mm | Kapasitas:600 Ton Per Jam BatuBara | China | Masuk:500mm | Keluar:-50mm | Kapasitas:300 Ton Per Jam Tanah Liat/ Batu Kapur | Yunani | Masuk:350mm | Keluar:-200mm | Kapasitas:650 Ton Per Jam

BatuBara | Australia | Masuk:400mm | Keluar:-150mm | Kapasitas: 1,300 Ton Per Jam Batu Kapur | China | Masuk:300mm | Keluar:-80mm | Kapasitas: 250 Ton Per Jam Gips | UK | Masuk:150mm | Keluar:-40mm | Kapasitas: 300 Ton Per Jam

Biji Emas | Brazil | Masuk:200mm | Keluar:-40mm | Kapasitas: 600 Ton Per Jam Kapur Bakar | UK | Masuk:125mm | Keluar:-40mm | Kapasitas: 100 Ton Per Jam Tanah liat | UK | Masuk:250mm | Keluar:-100mm | Kapasitas:600 Ton Per Jam 

Semua ukuran adalah dalam milimeter dan 
mungkin berbeda tergantung pada konfigurasi
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MMD Sizer Twin-Shaft 
Seri 625

Sizer seri 625 adalah salah satu mesin yang 
paling populer dimana dapat dikonfigurasikan 
untuk primer atau sekunder dipakai di 
sistem yang sama pada tonase medium, 
memperbolehkan penggerak yang umum 
untuk kedua unit primer dan sekunder.

Panjang dari inlet dapat diatur pada tahap 
desain untuk menyesuaikan kebutuhan dari 
tonase dan dapat dibangun sebagai unit 
dengan bagian tengah yang tetap atau yang 
dapat disesuaikan. Jangkauan konfigurasi 
gigi yang luas tersedia untuk mesin ini untuk 
mencakup sebagian besar aplikasi. 

Mesin ini dapat berupa penggerak tunggal 
atau rangkap, menggunakan satu atau dua 
motor elektrik 260 kW, tergantung pada tonase 
dan material yang di proses. 

Sizer sekunder tipe 625 5 gigi yang khusus 
dengan panjang dari inlet 2 meter dan peng-
gerak rangkap 260kW, mempunyai massa seki-
tar 26 ton

 

BatuBara/Batuan | China | Masuk:300mm | Keluar:-100mm | Kapasitas: 2,500 Ton Per Jam

BatuBara | Kolombia | Masuk:300mm | Keluar:-50mm | Kapasitas:1,600 Ton Per Jam Kapur | Belgia | Masuk:800mm | Keluar:-250mm | Kapasitas:500 Ton Per jam Biji Perak | Bolivia | Masuk: 750mm | Keluar:-150mm | Kapasitas: 600 Ton Per Jam 

Batu Serpih/Batu Kapur/Tanah Liat | Irlandia | Masuk:1,000mm | Keluar:-100mm | Kapasitas: 500 TPJ 

Batu Serpih | Irlandia | Masuk:800mm | Keluar:-80mm | Kapasitas: 600 Ton Per Jam  

BatuBara Muda | Republik Ceko | Masuk:300mm | Keluar:-40mm | Kapasitas:2,500 Ton Per Jam Gips/Anhidrasi | Kanada | Masuk: 700mm | Keluar:-200mm | Kapasitas 1,200 Ton Per Jam Kalium Karbonat | Spanyol | Mauk:350mm | Keluar:-50mm | Kapasitas: 800 Ton Per Jam 

Tanah Liat/Batu Kampur | India | Masuk:350mm | Keluar:-90mm | Kapasitas: 750 Ton Per Jam Biji Emas | Guinea | Masuk:350mm | Keluar:-80mm | Kapasitas: 1,500 Ton Per Jam 

Boraks | USA | Masuk: 250mm | Keluar:-75mm | Kapasitas: 1,600 Ton Per Jam 

Semua ukuran adalah dalam milimeter dan 
mungkin berbeda tergantung pada konfigurasi
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MMD Sizer Twin-Shaft 
Seri 750 

Sizer tipe 750 dikembangkan segera setelah 
seri 500 untuk menyediakan mesin dengan 
jangkauan tonase yang lebih tinggi mampu 
untuk memecah material yang lebih besar 
dan keras. Mesin ini dapat digunakan sebagai 
mesin primer atau sekunder tergantung pada 
konfigurasi gigi.

Jangkauan konfigurasi gigi yang telah dicoba 
dan diuji tersedia untuk mencakup sebagian 
besar aplikasi, tetapi MMD selalu siap untuk 
mengembangkan konfigurasi baru jika perlu 
untuk aplikasi yang baru. 

Jika digunakan sebagai primer di dalam sistem 
proses, sering kali dipasangkan dengan seri 
625 sekunder untuk memberikan rasio reduksi 
yang memungkinkan lebih tinggi daripada 
dengan mesin tunggal, ukuran dari inlet dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan tonase. 

Mesin primer 3 gigi yang khusus dengan 
penggerak elektrik tunggal 400kW mempunyai 
massa sekitar 40 ton.

BatuBara | Afrika Selatan | Masuk:1,000mm | Keluar:-180mm | Kapasitas: 900 Ton Per Jam Batu Kapur | Libanon | Masuk:800mm | Keluar:-300mm | Kapasitas: 1,500 Ton Per Jam Batu Kapur | Nigeria | Masuk:1,000mm | Keluar:-200mm | Kapasitas:400 Ton Per Jam

Tanah Liat/Biji Emas | Papua New Guinea | Masuk:600mm | Keluar:-250mm | Kapasitas: 600 Ton Per Jam BatuBara | Afrika Selatan | Masuk:1,000mm | Keluar:-250mm | Kapasitas:2,000 Ton Per Jam 

Kapur | UK | Masuk:500mm | Keluar:-300mm | Kapasitas: 600 Ton Per Jam Gips | USA | Masuk:ROM | Keluar:-250mm | Kapasitas: 1,000 Ton Per Jam Biji Besi | Australia | Masuk:1,200mm | Keluar:-250mm | Kapasitas:1,200 Ton Per Jam 

Batu Kapur/Tanah Liat | UK | Masuk:350mm | Keluar:-100mm | Kapasitas: 1,000 Ton Per Jam Batubara Muda | Spanyol | Masuk:800mm | Keluar:-180mm | Kapasitas:2,500 Ton Per Jam BatuBara | USA | Masuk:ROM | Keluar:-200mm | Kapasitas:5,000 Ton Per Jam 

Biji Nikel | Australia | Masuk:8000mm | Keluar:-200mm | Kapasitas: 800 Ton Per Jam 

Semua ukuran adalah dalam milimeter dan 
mungkin berbeda tergantung pada konfigurasi
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MMD Sizer Twin-Shaft 
Seri 1000

Sizer seri 1000 dirancang untuk menyediakan 
jangkauan mesin primer antara seri 750 
dan seri 1300 dengan tonase besar. Jarak 
tengah yang ekstra memperkenankan untuk 
mengatasi umpan dengan ukuran yang lebih 
besar, meningkatkan kapasitas secara besar 
untuk panjang yang sama dari inlet, dimana 
dapat bervariasi. 

Mesin ini sering dipasangkan dengan sekunder 
seri 750 disaat sistem multi mesin diperlukan 
untuk mendapat produk akhir yang sesuai 
dengan persyaratan. Unit ini dapat disiapkan 
dengan penggerak tunggal atau rangkap 
dengan daya yang berbeda, menggunakan 
MMD gearbox yang didesain dengan 
jangkauan penggunaan yang luas. 

Mesin 3 gigi dengan panjang 5 ring yang 
khusus dengan penggerak tunggal 400kW 
mempunyai massa sekitar 60 ton. 

Batu Kapur | Meksiko | Masuk:ROM | Keluar:-300mm | Kapasitas: 2,500 To Per Jam Biji Emas | Guinea | Masuk:300mm | Keluar:-125mm | Kapasitas:1,600 Ton Per Jam

BatuBara | Kolombia | Masuk:300mm | Keluar:-50mm | Kapasitas:1,600 Ton Per Jam Karbon Anoda | Norwegia | Masuk:1,600mm | Keluar-350mm | Kapasitas:70 Ton Per Jam Batu Kapur | India | Masuk:300mm | Keluar:-150mm | Kapasitas:750 Ton Per Jam 

Bauksit | Jamaika | Masuk:ROM | Keluar:-150mm | Kapasitas: 1,600 Ton Per Jam Batu Kapur | Libya | Masuk:1,000mm | Keluar:-300mm | Kapasitas:1,200 Ton Per Jam Biji Emas laterit/Tanah Liat | Mali | Masuk:1,000mm | Keluar:-250mm | Kapasitas:750 TPJ 

OverBurden | Thailand | Masuk:1,200mm | Keluar:-400mm | Kapasitas:6,500 Ton Per Jam Pasir Mineral | Afrika Selatan | Masuk:1,500mm | Keluar:-300mm | Kapasitas: 1,500 Ton Per Jam OverBurden | Kanada | Masuk:1,500mm | Keluar:-250mm | Kapasitas:2,000 Ton Per Jam 



Semua ukuran adalah dalam milimeter dan 
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MMD Sizer Twin-Shaft 
Seri 1300

Seri 1300 awalnya dikembangkan untuk 
operasi overburden dengan tonase yang tinggi 
sebagai komponen kunci di dalam perubahan 
ke truk pengangkut jarak pendek dan sistem 
conveyor menggunakan operasi shovel 
pengumpan. Seperti overburden yang secara 
alamiah selalu berubah, mesin ini, bersama 
dengan cakupan MMD sizer yang lengkap 
dapat bekerja dengan cakupan material yang 
luas dari tanah liat yang basah dan lengket 
sampai granit yang keras dan kasar, membuat 
mereka ideal untuk jenis aplikasi ini. 

Mesin ini telah dipakai di dalam jenis aplikasi 
yang lain di seluruh dunia. Sizer seri 1300 
biasanya disiapkan dengan penggerak 
rangkap pada daya yang berbeda tergantung 
pada aplikasi. 

Mesin 3 gigi yang khusus dengan penggerak 
rangkap 400kW, mempunyai massa sekitar 95 ton. 

OverBurden | Rusia | Masuk:1,200mm | Keluar:-350mm | Kapasitas: 3,500 Ton Per Jam BatuBara Muda | China | Masuk:1,5000mm | Keluar:-350mm | Kapasitas:2,500 Ton Per Jam 

Bauksit | Brazil | Masuk:1,200mm | Keluar:-300mm | Kapasitas:3,000 Ton Per Jam 

OverBurden | Spanyol | Masuk:2,500mm | Keluar:-250mm | Kapasitas:3,500 Ton Per Jam OverBurden | Thailand | Masuk:1,500mm | Keluar:-300mm | Kapasitas:4,500 Ton Per Jam 

Kimberlit | Spanyol | Masuk:2,500mm | Keluar:-250mm | Kapasitas:1,500 Ton Per Jam Biji Seng | Australia | Masuk:1,500mm | Keluar:-300mm | Kapasitas:2,500 Ton Per Jam Batu Kapur | Taiwan | Masuk:1,000 mm | Keluar:-350mm | Kapasitas:1,200 Ton Per Jam 

Batu Kapur | Meksiko | Masuk:1,250mm | Keluar:-300mm | Kapasitas:2,000 Ton Per Jam OverBurden | UK | Masuk:1,500mm | Keluar:-350mm | Kapasitas:1,000 Ton Per Jam 
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MMD Sizer Twin-Shaft 
Seri 1500

Sizer seri 1500 adalah yang pertama dipasok 
untuk menjalankan dalam industri pasir minyak 
di Kanada bagian Utara untuk memudahkan 
peralihan ke truk pengangkut jarak pendek 
dan ekstraksi shovel dimana terbukti menjadi 
perbaikan secara ekonomis  yang signifikan 
melebihi sistem tradisional yang dipakai 
sebelumnya. 

Sizer seri 1500 adalah unit dengan kapasitas 
tertinggi yang tersedia, tetapi studi desain 
sedang dikerjakan untuk sizer dengan 
kapasitas tonase lebih tinggi untuk di masa 
depan. Keandalan yang tinggi, keausan yang 
rendah, dan biaya perawatan yang rendah 
adalah fitur kunci yang tetap di dalam operasi 
tambang, tetapi penting di dalam lingkungan 
yang keras dan tidak bersahabat ,dimana 
operasi berjalan 24 jam sehari. Merubah 
panjang dari inlet memungkinkan perubahan 
kapasitas untuk menyesuaikan aplikasi. 

Mesin 3 gigi yang khusus dengan penggerak 
rangkap 400kW mempunyai massa sekitar 160 ton. 

OverBurden | Kolombia | Masuk:ROM | Keluar:-450mm | Kapasitas:20,000 Ton Per Jam Pasir Minyak | Kanada | Masuk:3,000mm | Keluar:-400mm | Kapasitas:6,000 Ton Per Jam

Kimberlit | Afrika Selatan | Masuk:2,000mm | Keluar:-300mm | Kapasitas:800 Ton Per Jam Biji Besi | Australia | Masuk:2,500mm | Keluar:-250mm | Kapasitas:6,000 Ton Per Jam 
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The MMD Heavy Duty
Apron Plate Feeder

Apron plate dimana dilekatkan ke rantai, dibuat dari 
bagian yang digulung khusus dan diproduksi dalam 
lebar yang bervariasi untuk memenuhi volume 
maksimum dari material yang mungkin perlu diproses. 
Pelat ini mempunyai pinggiran yang tumpang tindih 
mencegah tumpahan antara pelat dan dilekatkan 
dengan rantai menggunakan baut yang diposisikan 
antara grousers, melindungi kepala baut dari 
kerusakan disebabkan material yang dibawa. 

Eliminasi dari daya benturan adalah sangat penting. 
Kekuatan benturan awalnya diserap oleh pelat 
conveyor dimana mengalami deformasi dalam 
batasan elastisnya. Dampaknya menjalar kemudian 
meneruskan gaya yang tidak teratur ke rangka 
konstruksi utama. 

Untuk melengkapi kapasitas dan kekuatan dari sizer 
mineral twin shaft, MMD telah mendesain heavy 
duty apron plate feeder untuk membawa material 
mentah ke pabrik penghancuran. 

Didesain untuk menangani beban benturan dan 
material yang kasar, mereka sering diatur di bawah 
titik kritis, dimana kombinasi keandalan dan 
kekokohan mereka telah terbukti memberikan 
operasi yang bebas masalah selama bertahun tahun 
dengan perawatan yang minimal. 

Fitur utama dari MMD apron plate feeder adalah 
rantai dan rol yang kuat yang disematkan ke rangka 
utama. Rantai dan rol dapat berbeda dalam ukuran 
tergantung pada aplikasi dan tekanan yang akan 
diletakkan di bawahnya. Rantai dan rol dibuat 
oleh Caterpillar dan dinamakan sebgai D4, D7, D9, 
D11. Oleh karena itu feeder awalnya dikategorikan 
sebagai D4, D7, D9 atau D11. 

Panjang feeder diukur dari garis tengah sproket 
belakang ke garis tengah sproket depan dan bervariasi 
tergantung pada persyaratan proyek. 

Penggerak terletak di sproket depan adalah umumnya 
unit berkecepatan variable seperti yang sering adalah 
metode utama dalam mengkontrol keluaran dari 
suatu pabrik . Terdapat dua jenis penggerak dengan 
kecepatan variable: hidrolik dan elektro-mekanikal. 

MMD apron plate feeder juga tersedia dengan 
sistem terpasang untuk pemulihan material kecil. 
Penggunaan pencakar pembersih yang dilas pada 
pelat conveyor tertentu membawa material kecil ke 
atas feeder untuk dikumpulkan dengan sisa material 
yang lain, menghilangkan kebutuhan conveyor 
terpisah untuk partikel kecil.

Tipe Lebar Efektif Lebar Secara 

Keseluruhan 

Tinggi Secara 

Keseluruhan 

D4 1,500mm 2,160mm 1,200mm

D7 2,000mm 2,775mm 1,480mm

D9 3,000mm 3,990mm 1,960mm

D11 4,000mm 5,025mm 2,260mm

Ukuran apron plate feeder pada umumnya: 

D7 Apron Plate Feeder dengan sistem pemulihan partikel kecil D7 plate feeder dengan penggerak hidrolik

D7 Apron Plate Feeder with electro-mechanical drive

D4 apron plate feeder terpasang di tempat terbatas

D9 apron plate feeder membentuk bagian dari stasiun sizer berputar yang sepenuhnya mobileD9 apron plate feeder membentuk bagian dari stasiun sizer berputar yang sepenuhnya mobile
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MMD Stasiun Sizer 
Yang Mobile Dan Yang 

Semi-Mobile 

Operator menuntut sistem ekstraksi yang 
semakin fleksibel, berarti peralatan proses 
harus lebih beradaptasi untuk menyesuaikan 
jangkauan metode tambang modern yang 
ada. MMD sepanjang keberadaannya telah 
mengembangkan unit yang dirancang sesuai 
tujuan untuk menyesuaikan setiap metode 
penambangan dan material sesuai dengan 
dipersyaratkan. Keseluruhan berbagai sizer dapat 
digabung kedalam pilihan tipe angkutan yang ada 
dalam cakupan yang luas untuk menyesuaikan 
tugas yang dipersyaratkan. 

Unit yang beroda
Ini benar benar cocok untuk sizer yang lebih kecil 
disebabkan oleh daya dukung yang terbatas 
pada jenis desain ini dan banyak pembatasan di 
jalan raya yang sekarang diberlakukan di seluruh 
dunia. Jenis dari unit ini biasanya bertenaga mesin 
diesel dan sistem hidrolik untuk menggerakkan 
discharge conveyor dan feeder jika pas. 
Unit modular yang mempunyai jalur track
Berbagai sizer dapat digabungkan dengan jenis 
unit ini yang dapat mempunyai jalur dipasang 

permanen atau digabungkan terpisah 
dengan MMD atlas transporter 

(ditunjukan sebelah kiri). 
Ini dapat berupa tenaga 
diesel atau elektrik 
dan ketika jalur sudah 
dipaskan, mereka dapat 

terangkat dari tanah untuk 
perawatan. 

Unit modular yang mudah 
dipindahkan
Berbagai sizer dapat dipasang di unit jenis ini: 
Perbedaan utama adalah bahwa modul didesain 
untuk dipindahkan diatas trailer beroda. Unit unit 
ini biasanya bertenaga listrik dengan cara yang 
sama seperti instalasi statis dan didesain untuk 
menyesuaikan metode transport yang disukai 
operator. 
Jalur track Terpasang 
Ini mungkin metode terpasang yang paling 
serbaguna dari seluruh berbagai sizer dan yang 
mudah beradaptasi dengan cakupan metode 
ekstrasi yang lebih luas. Unit unit ini dapat berupa 
elektrik, diesel atau kombinasi dari keduanya. Jika 
sizer, feeder dan discharge conveyor digerakkan 
secara elektrik dan jalur digerakan oleh mesin diesel, 
kabel pasokan utama dapat dilepas selama relokasi. 

Jalur terpasang yang sepenuhnya mobile | Sizer seri 750 Stasiun Sizer yang semi mobile dengan jembatan truk tunggal | Direlokasi oleh pengangkut MMD Atlas 500T (lampiran) | Sizer primer seri 1300 | Sizer sekunder tipe 625 | D9 Apron Plate Feeder

Jalur terpasang yang sepenuhnya mobile | Sizer seri 1300 | D7 Apron Plate Feeder

MS1 Stasiun berputar yang sepenuhnya mobile | Sizer seri 1400 | D9 Apron Plate Feeder Stasiun Sizer yang semi mobile dengan jembatan truk rangkap | Sizer seri 1150 | D7 Apron Plate Feeder

Trailer terpasang yang mudah diangkut | Sizer seri 750



22 23

MMD Stasiun Sizer Yang 
Sepenuhnya Mobile

Sepenuhnya Mobile 
Stasiun sizer mampu untuk bergerak sendiri bervariasi pada 
kecepatan 0 sampai 12 meter/menit. 

Keluaran yang tinggi
Keluaran rata rata sampai dengan 9,000 ton per jam dan 
12,000 ton per jam dapat diraih pada beban puncak. 

Material Berukuran Akurat
Satsiun sizer menerima meterial umpan sampai dengan 2.5m3 
dan menghasilkan produk -450mm, selanjutnya mengurangi 
keausan sabuk conveyor dan kerusakan pada titik trasnfer.

Ukuran yang kompak dan ringan 
Stasiun sizer telah didesain menjadi unit yang kompak dan 
ringan (44m x 14.5m @1,170 ton) dengan titik gravity yang 
relatif rendah dan mampu bertahan di berbagai macam jenis 
cuaca.

Konstruksi modular 
Keseluruhan stasiun sizer dibangun atas komponen modular 
untuk memungkinkan perawatan, perakitan dan transport 
yang mudah. 

Perawatan yang murah
Umumnya, kurang dari 2.5% dari seluruh jam kerja dihabiskan 
untuk perawatan.

Operasi yang efisien 
Menggunakan sekop dengan radius 20 meter dan conveyor 
penghubung 80 meter, sistem mampu memindahkan bidang 
dengan kedalaman sekitar 120 meter sebelum membutuh-
kan untuk memindahkan muka conveyor. 

Menerima material Run-of-Mine 
Hopper dari stasiun sizer menerima material yang langsung 
digali dan dikeluarkan dari muka tambang, tidak memerlukan 
saringan atau persiapan peralatan. 

Area pemuatan yang fleksibel
Hopper mudah didatangi oleh peralatan ekskavasi dari paling 
tidak 220 derajat. 

Hopper dengan kapasitas besar
Hopper dapat menahan material sampai dengan 175m3 / 350 ton.

Kecepatan produksi yang diatur
MMD Apron Plate Feeder berkecepatan variable memungkinkan 
stasiun mengatur tonase produksi yang diproses. 

Pengeluaran material yang akurat
Conveyor pengeluaran mampu mengarahkan dari 0 ke+15 
derajat dan juga berputar 75 derajat di kedua sisi pusat untuk 
memberikan pengeluaran material yang akurat. 

Tanpa operator di dalam
Stasiun sizer dapat dikonfigurasi memakai tanpa operator di 
dalam saat operasi yang normal.

Melintasi Lereng curam
Mengatasi sampai dengan 10%  tanjakan curam yang sejajar 
atau menyilang di seluruh medan.

Operasi yang sederhana
Semua proses dapat diatur dan dilihat dari ruang kontrol, ter-
letak dengan baik sekali di atas stasiun. 

Akses yang mudah
Akses ke stasiun ada dengan letak titik pendaratan yang ny-
aman. Semua bagian dari stasiun dapat dilihat secara aman 
meskipun dalam kondisi operasi. 

Stasiun sizer yang sepenuhnya mobile mempunyai 
banyak perlengkapan dan fitur yang memungkinkan 
operasi seluruh sistem secara konsisten dan efisien.

MMD adalah inovator dalam produk baru 
yang memperkenankan fleksibilitas dari 
sekop tambang digabungkan dengan 
efektivitas biaya pengangkutan conveyor 
jarak jauh. Stasiun sizer yang sepenuhnya 
mobile dengan kapasitas 9,000 ton per jam 
adalah hal baru, solusi teknik yang hemat 
biaya dimana mampu menggali, sizing dan 
proses pengangkutan conveyor dilakukan 
bersamaan, sepanjang muka tambang, 
berjalan seiring dengan perkembangannya. 

Di aplikasi pada umumnya, stasiun sizer akan 
diposisikan antara muka tambang dan conveyor di 
daratan dan hopper diumpan langsung dari muka 
dengan material run-of-mine oleh eskavator atau 
shovel tambang. Material kemudian ditarik MMD 
Apron Plate Feeder berkecepatan variable dan 
dimasukkan ke MMD Sizer, mereduksi material 
ke ukuran produk yang ditentukan sesuai untuk 
pengangkutan conveyor jarak jauh yang efisien. 
Material kemudian dikeluarkan dari stasiun 
sizer melalui discharged conveyor ke gerbong 
hopper yang berjalan sepanjang conveyor darat. 
Stasiun sizer dan shovel bergerak secara berulang 
bolak balik sepanjang muka tambang sampai 
keseluruhan tambang telah digali.

Rangkaian modular termasuk: 
• MMD Sizer Twin Shaft Seri 1500
• MMD D9 Apron Plate Feeder 
• Transfer conveyor dan discharge conveyor
• Sasis Utama dan Struktur Super  
• Hopper Penerima 
• Jalur Crawler 

Keuntungan yang jelas dari sistem ini adalah 
eliminasi dari truk pengangkut dalam operasi 
truk dan sekop dimana truk dipakai mengangkut 
material ke tempat pemrosesan atau keluar 
tempat pembuangan tambang. Proses ini tidak 
lagi diperlukan selama material dapat dimasukkan 
langsung ke statisun sizer yang mobile dan 
diproses di muka tambang, mempermudah sistem 
dan mengoptimalkan produksi.

MMD memimpin 
dengan solusi sukses IPSC 

yang sepenuhnya mobile, efisien, 
kapasitas besar, yang telah dicoba dan teruji. 



TA
M

BA
NG YANG BERKELANJUTAN SECARA LINGKUNGAN

SIZING MINERAL DI SELURUH DUNIA
 

© 2018 MMD GPHC Ltd
Seluruh hak cipta dilindungi undang undnag. Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh 
direproduksi, disimpan dalam sistem pengambilan, ditransmisikan dengan cara apa pun - 

elektronik, mekanikal, pemindaian, fotokopi, atau lainnya, tanpa izin sebelumnya dari penerbit.

™MMD SIZERS

v8.1


