
 
 

K 541 "SUPER" Vetımagtisztító 
 
A Petkus K 541 SUPER típusú magtisztító utótisztításra és vetımagtisztításra alkalmazható. 
 
Teljesítmény: 
• 1,75 t/ó utótisztítás (búza) 
• 1,25 t/ó vetımagtisztítás (búza) 
 

  
Felépítés: 
• Beömlıgarat teljesítmény-tolózárral 
• Akna 
• Felsı rosta (tisztítás rostaverıvel) 
• Alsó rosta (kefés tisztítás) 
• Utószelelı csatorna drótszövetes 

válogató egységgel 

• Beépített ventilátor  
• 1 triırhenger 
• A kitisztított termény és a hulladék 

anyag közvetlenül bezsákolható 
• Csatlakozócsı ciklonhoz 
• Zárt burkolat 
• Acélrugós felfüggesztés 

 
Leírás: 
 
1 . Beadagolás 
Az alacsony beömlınyílás lehetıvé teszi, hogy a gabonát zsákból juttassuk a gépbe. Egy 
emelıcsatornán keresztül jut a termény a felsı rostára. Eközben a könnyő, porszerő 
szennyezıdések levegı átszívással elkülönülnek a terménytıl. 
 
2. Felsı rostaszekrény (fölözı) 
A felsı rostával a terménynél nagyobb mérető szennyezı anyagot lehet kiválogatni. A 
rostatisztítást rostaverık végzik. 
 
3. Alsó rostaszekrény (aljazó) 
Az alsó rostával a terménynél kisebb mérető szennyezı anyagot és a tört szemeket lehet 
kiválogatni. A rostatisztítást kefék végzik.  
 
4. Utószelelı 
Az így tisztított termény az utószelelı csatornába kerül. Itt a középnehéz szennyezı anyagok 
levegı átszívás útján kerülnek leválasztódnak le, majd az utószelelı kijárathoz kerülnek. A 
kitisztított termény igény szerint oldalt zsákolható, vagy a triırhengeren átengedhetı. 
 
5. Triır 
A triırhengerrel a rövid szennyezıdések, mint a törtszem vagy a kerek gyommagvak 
kiválogathatók. A terménynél kisebb mérető anyagok a triırpalást sejtjeibe beágyazódnak és 
egy állítható rázócsúszdára hullnak. A vetımag közvetlenül zsákolható. 



 

K 541 Super tisztítók 
 

 
 
 
 

Mőszaki adatok  K 541 
Super 

Mőszaki adatok  K 541 
Super 

Teljesítmény (búza)   Rostasíkok száma db 2 
Intenzívtisztító t/h 1,75 Felsı rostasík db 1 
Vetımagtisztítás t/h 1,25 Alsó rostassík db 1 
Munkaszélesség mm 630 Felsı rostasík rostatisztítása  verı 
Rostafelület m2 1,25 Alsó rostasík rostatisztítása  kefe 
Levegımennyiség 1 m3/h 4500 Triırök száma db 1 
Levegımennyiség 2 m3/h 5800 Méretek   
Meghajtó motor kW 3,0 Hossz mm 4707 
Fordulatszám 1/min 1450 Szélesség mm 1325 
Ventilátor ford.szám 1 1/min 900 Magasság mm 2052 
Ventilátor ford.szám 2 1/min 1100 Magasság kürtıvel mm 2455 
Triır fordulatszám 1/min 35 Ciklon (szükséglet szerint) FKA 1250/1600 

 
Mőszaki változtatás jogát a gyártó fenntartja magának. 
 


