
A MEPET Kft. a német PETKUS Technologie 
GmbH által gyártott kiváló, megbízható technoló-
gia hazai, első számú márkaképviseletét látja el. A 
PETKUS által gyártott berendezésekkel minden a 
termény kezelésével kapcsolatos folyamat megold-
ható, így a minőségi vetőmag-előállítás egyik legfon-
tosabb eljárása, a csávázás is. Az alábbiakban ezeket 
a csávázóberendezéseket mutatjuk be:

A folyamatos üzemű csávázók vetőmagok 
fungicidkezeléséhez alkalmazhatók. 
JELLEMZŐIK:
– nagy áteresztőképesség, 
– pontos volumetrikus adagolás,
– nagyon pontos priméreloszlatás a forgásszim-

metrikus megoldásnak köszönhetően
– kíméletes vetőmag utókeverés.

A PETKUS CT 1-10, CT 2-10 és CT 5-25 folya-
matos üzemű csávázóberendezések vetőmagok 
növényvédőszerrel történő kezelésére használhatók. 
Ennél az eljárásnál a növényvédőszert folyékony 
csávázó szer formájában juttatjuk a vetőmagra. A 
berendezések alkalmasak minden gabona- és ap-
rómagfajta folyamatos üzemű és eff ektív nedves 
csávázására. A termény egy cellás adagolóval és 
előszelelővel is felszerelhető beömlőnyíláson át jut 
a csávázóberendezésbe. Egy forgó elosztótárcsa 
segítségével itt a vetőmagból egy egyenletes ter-
ményfüggöny alakul ki. A csávázószer-adagolón ke-
resztül kerül a csávázó szer a forgó szórótányérra. A 
szórótányér segítségével a csávázószer egyenletesen 
eloszlik, majd a csávázandó terményfüggönyre kerül. 
Végül az utókeverőben a csávázó szer egyenletesen 
elterül a magon. 

Műszaki paraméterek CT 1-10 CT 2-10 CT 5-25
Teljesítmény

(búza vetőmag)
t/h 1-10 2-10 5-25ig

Csávázószer adagolás ml/100 kg 150-800 200-800 200-800

A GÉPEK ELŐNYE:
■ folyamatos, megbízható üzem,
■ egyszerű kezelés és karbantartás,
■ kifogástalan, homogén elkeverés a tökéletes 

primerelosztás és hatékony utókeverés által,
■ a folyékony csávázó szer pontos adagolása (a 

gyártó által ajánlott mennyiségben),
■ legfi nomabb csávázószer-porlasztás szó ró tá-

nyér segítségével; nincs eltö mő dés ve szély,
■ a csávázó szer egyenletes felvitele a magra a 

csávázó szerrel történő többszöri és kíméletes 
érintkezés következtében,

■ hibás csávázás elkerülése integrált, automati-
kus ellenőrző berendezések által,

■ fajtaváltásnál a csávázó berendezés üres jára-
tással történő teljes kiüríthetősége,

■ szilárd, erős szerkezet,
■ zárt kivitel,
■ több adagoló pumpával is felszerelhető,
■ minden, a terménnyel érintkezésbe kerülő 

részegység rozsdamentes acélból készül.

A berendezések különböző vezérlésekkel (mint 
pl. érintőképernyős vezérlés) is rendelhetők. 

A PETKUS szakaszos üzemű csávázói a leg-
magasabb csávázásminőségi követelményeknek 
felelnek meg. Az integrált, modern vezérlés nagy 
folyamatalkalmazkodást, folyamatbiztonságot és 
folyamatdokumentálást tesz lehetővé. Teljesen 
automatikus munka egyszerűen megadható re-
ceptek alapján, online folyamatátvitel, csávázási 
és feladatdokumentáció biztosítja a termék meg-
felelő minőségű csávázását. 

A PETKUS CT 50 és CT 200 berendezések a 
forgórész-állórész elvén működnek. A forgórész és 
az állórész kialakításának köszönhetően érhető el 
az egyenletes és teljes magfedés nagy teljesítmény 
mellett. A keverőhenger vastag falú nemesacél oldal-
fala is biztosítja a folyamatos nagyüzemi alkalmazha-
tóságát akár 10 000 t/év csávázási igénynél is. 

ELŐNYE:
■ a magfelszín teljes és egyenletes fedése,
■ nagy teljesítmény,
■ a termény és a csávázó szer rendkívül pontos, 

gravimetrikus adagolása,
■ a folyamatadatok pontos dokumentálhatósága,
■ duplafátyol hatás,
■ vetőmagkímélő,
■ öntisztító,
■ önürítő,
■ teljes egészében automatikus üzem,
■ programozható rendszer.

A CSÁVÁZÁS 4 SZAKASZRA BONTHATÓ:
– Mérlegelést követően egy kúpon keresztül 

fátyolszerűen, egyenletes rétegben kerül a 
termény a keverőtartályba. Már a töltésnél is 
lehetőség van a csávázó szer fi nom, ködszerű 
felvitelére egy szórótányér segítségével. 

– A csávázó szert a szórótányér adagoló-
pumpáján keresztül adjuk a vetőmaghoz. A 
szórótányér a csávázószert fi nom cseppek for-
májában, nagy sebességgel szórja szét. 

– Keverés közben a vetőmag a centrifugális erő 
hatására a keverőtartály falán vékony rétegben 
felfelé mozog, majd a tartály kónikus kialakítása 
miatt kisebb átmérőben belül ismét fátyolszerű-
en lehullik a forgórészre. Így keverhető teljesen 
kíméletesen a maghoz a csávázó szer. 

– A folyamat végén egy elektropneumatikusan 
működtetett ajtón keresztül történik a teljes ürí-
tés.
Szabadon programozható vezérléssel a külön-

böző szakaszok ideje beállítható. Programok segít-
ségével gyorsan és pontosan megismételhetők a 
receptek. 

Műszaki paraméterek CT 50 CT 200
Teljesítmény 

(búza vetőmag)
t/h - 10 - 30

Töltőmennyiség kg 25-50 100-200

Ciklusidő, állítható s normál 15

A fent bemutatott berendezéseken túl a 
MEPET Kft. és a PETKUS technológia napjainkban 
meghatározó szereplője a hazai szárító piacnak 
és felkészült minden egyedi és általános partneri 
igény kielégítésére is.

Gabonatároláshoz, különféle sík- és silótáro-
lókat, komplett be- és kitárolási technológiákat 
szállít partnerei részére a MEPET Kft.

PETKUS – CSÁVÁZÁS FELSŐFOKON
A PETKUS szárítók és terményfeldolgozó technológiák már évtizedek óta 

meghatározó szerepet töltenek be a hazai terményfeldolgozásban és anyagmozgatásban

Ne feledje: a MEPETTEL csak nyerhet!
Részletesebb tájékoztatásért keresse fel az importőrt:

Mepet Kft. 
8000 Székesfehérvár, Móri u. 116. • Tel.: 22/504-664, fax: 22/504-665

www.petkus.hu • mepet@mepetkft.hu

CT 210 CT 50

SZAKASZOS CSÁVÁZÁS

1. TÖLTÉS 3. KEVERÉS

2. SZÓRÁS 4. ŰRÍTÉS

májában, nagy sebességgel szórja szét. 

CT 210 MŰKÖDÉSE 

1 – beömlő nyílás cellás adagolóval
2 – keresztáramú szelelés
3 – beömlőgarat
4 – terményelosztó tárcsa
5 – csávázószer szórótányér
6 – utókeverő keverőlapátokkal 
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