PARKER MOBİL KIRMA-ELEME TESİSLERİ BİRÇOK PROJEDE ŞANTİYENİZDE;
2007 yılında Türkiye pazarına PARKER TÜRKİYE olarak giren PARKER PLANT geçen süreçte
Süper Mobil ve Sabit Asfalt Plantlerine verdiği pazarlama etkinliklerine şimdi Mobil( paletli )
konkasör (kırma –eleme) tesisleri ve sabit high speed konik kırıcıları ile faaliyetlerini
genişletmeye başladı.
İç pazarda oluşan yoğun talep ve beklentilere cevap vermek için 100 yıllık konkasör geçmişini
Türkiye ve dış pazarlara hitap eden TÜRK müteahhitlerimizle hızlı ve birinci elden iş
ortaklıklarını artırıyor.

Dünyada ilk çeneli kırıcıyı 1911 yılında üreten PARKER PLANT ülkemiz üreticilerine de yol
gösterici olmuş ve Türkiye konkasör üretimi sektörünün gelişmesinde fikir önderliğini
üstlenmiştir.
Paletli kırıcılar Avrupa, Afrika, Asya pazarında oldukça yer edinmiş ve kullanım alanları her
geçen gün artmaktadır, aynı doğrultuda gelişen ve büyüyen hem ülkemiz yatırım
faaliyetlerinde hem de dış pazarlara taahhütlük desteği veren müteahhitlerimizin hızlı ve
mobilizasyon gereken işlerini kolaylaştırmaktadır.
Alt yapı işlerinde, yollarda yarma işlerinde tünelden çıkan malzemenin kullanılmasında, tren
yolu alt temel uygulamalarında yine büyük kanal hafriyatların da taşı yerinde kırıp agrega
üretimini sağlayarak nakliye vb. maliyetleri düşürmektedir. Baraj projelerinde, maden cevher
zenginleştirme programların da kullanımı işe hız ve hareket kabiliyeti katmaktadır.

Seyyar - Mobil kırıcılar enerji ihtiyacı içermediği için her türlü doğal ortamda kırma eleme
işlemlerini yüksek kapasite ile yerine getirmektedir.
Yine kentsel dönüşüm uygulamalarında da yığındaki metali ayırarak ve toz önleyici sistemleri
ile de çevreye karşı duyarlı ve yerinde kullanıma dönüştürmede hareket alanı kolaylığı
sağlamaktadırlar.
Artan kentsel dönüşüm projelerinde ülkemiz içinde kıymetli hale gelen agrega temininde
PARKER MOBİL KIRMA - ELEME tesisleri önemini her geçen gün artırmakta. Yığınlardan elde
edilen agregayı yeniden kullanmak; ülke ekonomisine katkısının yanında çevreye olan
duyarlılıkta da etken olacaktır.
Agrega temini ve kentsel dönüşüm süreci için çeneli-darbeli ve konik mobil kırıcıları üreten
PARKER PLANT tüm üretimini İngiltere’de gerçekleştirmekte 100 yıllık tecrübesi ve kullandığı
malzeme metaluruji teknolojisi ile kullanıcı odaklı üretimler sağlamaktadır.
Uzaktan kumanda sistemi ile müdahale kolaylığı ve hızı sağlar, tüm aksamlarına dışarıdan
erişim imkanı mevcuttur, kompakt dizaynları ile paletli mobil konkasörler hızlı yüklenebilen
değişik kullanım alanlarına ( dağlık arazi- sıkışık şehir içi) rahat sevk edilebilmektedirler.
Besleme boyutu, taşın cinsi ve istenilen gradasyonu beklenen kapasiteye uygun olarak tesis
projelerini sizlere hazırlamak ve satış sonrası hizmetlerimiz ile iş odaklı yaklaşım sergileyerek
PARKER markasını ESSA GRUP MAKİNE ile sizlere sunmaktayız.

