U60 Univerzális magtisztító

A Petkus univerzális magtisztító 3 rostaszekrénnyel
és 2 szelelıvel ellátott berendezés, amely
durvatisztításra, utótisztításra és vetımagtisztításra
(szemestermények) alkalmazható.
A kompakt, zárt kivitelő gép acélból, a stabil
vázszerkezet a legkiválóbb alapanyagból készült,
kevés karbantartást igényel, több rétegő festékkel
van ellátva, így megbízható teljesítményt nyújt
kedvezıtlen idıjárási viszonyok mellett is. Minkét
rostamezıbe cserélhetı rostalemezek kerülnek. A
rostatisztítást gumigolyók végzik, melyek speciális
kopásálló gumibevonata nagy igénybevétel mellett
is megfelelı rostatisztítást garantál.

1. Beadagolás
A beadagoló rész egy súllyal szabályozható
csappantyúból és egy mőanyag adagoló hengerbıl
áll. Ezáltal biztosítható, hogy a terménytıl és a
teljesítménytıl függetlenül egyenletesen elterüljön
az anyag a teljes munkafelületen. Különösen
nehezen folyó terménynél ezt a beadagolót egy
speciális beadagoló egységre lehet cserélni, ami egy
tüskés hengerbıl és súllyal szabályozható kefés
csappantyúból áll.
2. Elıszelelı
Az elıszelelıben a könnyő, porszerő részek
válogatása történik levegı átszívás által. A
kiválogatott szennyezı anyag a porleválasztó
kamrába kerül és egy csiga hordja ki.
3. Felsı rostaszekrény
A felsı rostaszekrény a terménynél nagyobb mérető
szennyezıdéseket válogatja ki. A rostafelület
tisztítása alulról gumigolyókkal történik, felül a
terményt egyenletesen elterítı kefe található. A
gyorsan folyó termények ezáltal lelassulnak a
rostafelületen, a lassan folyó termények pedig
jobban elterülnek a munkafelületen. Ez a
kombináció hatékony tisztítást eredményez, ami
által a munkaidı jelentısen lecsökkenthetı.
4. Alsó rostaszekrény
Az alsó rostaszekrény a terménynél kisebb mérető
szennyezıdést válogatja ki. A tisztítandó anyag a
két rostasíkra 50-50%-ban osztódik szét.
5. Utószelelı
Az utószelelı egy kettıs légcsatorna állítható
szőkítı járattal. Ez teszi lehetıvé a legmegfelelıbb
szelektálást és széles körben alkalmazható a
különbözı
terményekhez.

Mőszaki adatok
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Teljesítmény (búza):
Elıtiszítás

t/h

60

Intenzív tisztítás

t/h

25

Vetımag tisztítás
Elektromos csatlakozás
ventilátor nélkül
Légmennyiség (búza)
Légmennyiség (aprómag)
Légmennyiség (hüvelyes)
Munkaszélesség
Rostafelület
Tömeg
Tömeg beépített ventilátorral

t/h
kW

6
1,1/0,37

m3/h
m3/h
m3/h
mm
m2
kg
kg

8000
7000
9000
1200
5,04
1750
2250

Mőszaki adatok
Rostasíkok száma:
Felsı rostaszekrény (5°db
os dılésszög)
Alsó rostaszekrény (7°-os db
dılésszög)
Rostaszegmensek száma:
Felsı rostaszekrény
db
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1
2

1x8

Alsó rostaszekrény
db
2x8
Összes darabszám
db
24
Méretek:
Hossz
mm
2325
Szélesség
mm
2350
Magasság
mm
2355
Mőszaki változtatás jogát a gyártó fenntartja

