
 
PETKUS TK/TL tri ırök  

 
Rövid szem kiválasztás 

 

 

Hosszú szem kiválasztás 

 
 

A PETKUS triırök szemes terményeket 
szemhossz alapján osztályozzák és válogatják. 
Elsısorban vetımag elıállításához és malmi 
tisztítás alkalmazzák. 
 

A PETKUS triırük közül a TK típus az apró 
szemek kiválasztására, a TL típus pedig a  
nagyobb szemő magok szelekciójára szolgál.  
 
- Apró magvak kiválasztása - A kisebb szemő 
alkotóanyagok lerakódnak a sejtekben. A henger 
forgása következtében a lerakódott apró magok a 
kiválasztó henger teljes hosszán át a teknıbe 
esnek.  
- Nagyobb magvak kiválasztása - Ennél a 
folyamatnál a termény rakódik le a sejtekbe, 
mely a henger forgása következtében a kiválasztó 
henger teljes hosszán át a teknıbe kerül. A 
nagyobb szemő, kiválasztandó alkotóanyagok 
nem a sejtekben telepednek le, és a kiválasztó 
hengeren keresztül a kifolyóig távoznak. 
 

Felépítés: 
• komplett burkolt kiválasztó henger 
• acélszerkezet lakkozott kivitelben 

• közvetlen meghajtása a hengernek 
• Kiválasztó henger táskaformájú nyomott 

lemezzel, PETKUS szabvány szerint vizsgált 
kitőnı minıségő kiválasztáshoz 

•  Kihordó teknı, csigás szállítással 
 
Leírás: 
A kiválasztás és az osztályozás a kiválasztó 
henger forgása által történik, amely belül táska 
formájú sejtekkel van ellátva.  
Méret függvényében a szemek egy részét a 
terménybıl kiszedi, melyek a súlyerınek 
köszönhetıen a teknıbe esnek.  
A teknı beállítása és a sejtek méretének 
megfelelı kiválasztása a szelektálás jó minıségét 
döntıen befolyásolja és minden teljesítményhez 
és terményhez külön illesztendı.  
A kiválasztó henger falazata többszörösen 
osztott, kicserélhetı, egymáshoz szorosan 
merevített sejtszegmensbıl áll. A teknıt  
mőködés közben is be lehet kintrıl állítani. A 
teknıben elhelyezett csiga az apró magokat 
kihordja. 
 
 

 

Típu
s 

Típu
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Teljesítmény 
Búza  

Tiszt.: 97 % 

Henger-
átmérı 

Henger- 
hossz 

Meghajtás Fordulat-
szám 

Légmennyiség Tömeg Cellák 
száma 

TK TL t/h mm mm kW ford/min m3/min Pa kg db 
615 615 3,0 600 1500 1,1 41 8 90 660 3 
620 620 4,0 600 2000 1,1 41 8 90 610 3 
625 625 5,0 600 2500 1,5 41 8 90 660 3 
725 725 6,5 700 2500 2,2 38 10 150 740 3 
730 730 8,0 700 3000 2,2 38 10 150 770 3 
930 930 12,0 900 3000 4,0 34 12 200 930 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mőszaki változtatás lehetıségét a gyártó fenntartja magának. 


