VILJAN PUHDISTUS
JA KULJETIN JÄRJESTELMÄT
Laatu, vahvuutta ja tehokkuus
– yksilöllinen ratkaisu…
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Projektipiirustus

Viljan kuljetus on logistiikkaa
Otamme aloituspisteeksi vaatimuksesi viljansiirtosuunnittelussa- niin uuden suunnittelussa kuin olemassaolevan
laajentamisessa.
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Meillä ei ole yhtä ainoaa toimittajaa- siksi voimme aina
tarjota yksilöllisiä ratkaisuja eri toimittajilta.
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Valmis asennus

Hihnakuljetin tasovarastoon

Vaatimuksiin sopiva
kuljetinjärjestelmä

Voimme tarjota parhaan hihnakuljetinratkaisun
20-600tn/h kapasiteetilla.

Kuljetinjärjestelmämme tehdään standardielementeistä,
joten ne voidaan helposti sovittaa kaikkiin asennuksiin.
Niille on ominaista suuri kapasiteetti huolimatta pienistä
ulkomitoista, nopea ja helppo asennus, koska kaikki
liitokset ovat pulteilla ja tehokkaalla kuljetuspituudella.

Hihnakuljettimemme voi kuljettaa materiaalia molempiin
suuntiin 30 asteen kulmassa- mutta pienemmällä kapasiteetilla. Hihnakuljettimet sopivat useimpien materiaalien
hellävaraiseen kuljettamiseen

• Galvanoitu
• Helppo asennus
• Pitkäikäinen
• Elevaattorin korkeuden helppo mukauttaminen
• Kapasiteeti 20-600tn/h
• Matalat käyttökulut
• Huippulaatu
• Helppo huolta

Edut

Kuljetusjärjestelmämme ovat täydellisiä viljan,
papujen, rypsin, pellettien, jauhojen, rehusekoitusten
yms. pystysuoraan kuljettamiseen. Niille on ominaista
pitkä käyttöikä ja luotettavuus sekä matala virrankulutus
tehoon verrattuna

• Modulaarijärjestelmä tarjoaa standardi
komponentteihin perustuvan joustavan ratkaisun.
• Matala virrankulutus
• Turvallinen ja puhdas
• Ulkoasennukseen galvanoitu hihnakuljetin 60 ja
80tn/h kapasiteetilla
• Yhteen tai molempiin suuntiin kuljetus

Optiot
• Liikuteltava kuljetin
• Kuljetinta ohjaava syöttö
• Suojapellit
• Pyörintävahti
• Useampi syöttö samaan hihnaan
• Hihnan puhdistin

Elevaattorin putkessa huoltotaso ja tikkaat suojakaiteella
vapaastiseisovassa kuppielevaattorissa.
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Puhdistus ja Lajittelu

SIGMA Pystyrumpuerotin

Kunnollinen puhdistus ja lajittelu parantaa laatua,
toimivuutta kuljettimissa ja säilyvyyttä. Lisäksi se
parantaa rehua ja sadon arvoa.
Sukup Europe tarjoaa vakio- ja yksilöityjä ratkaisuja
puhdistukseen ja lajitteluun.

PULCO Imuri

OMEGA Yleispuhdistin

PULCO Imuri
DC Imuri

PULCO- imuri puhdistaa eri viljat tomusta ja keveistä
epäpuhtauksista.

DC imuri puhdistaa sadon pölystä ja muista keveistä
epäpuhtauksista.
Kompakti koko tekee siitä helpon asennetavan
kuljetinjärjestelmiin.
Houkuttelevan hintaisen DC puhdistimen teho on jopa
150t/h.

Soveltuu teollisuuskäyttöön ja on paras mahdollinen imuri
levitinominaisuudella.
Kapasiteeti jopa 300t/h

SIGMA Pystyrumpuerotin
DC Imuri

SIGMA puhdistin on pystyrumpupuhdistimen ja teollisuusimurin yhdistelmä.
Hiljainen ja tehokas puhdistin sekä hyvään esipuhdistukseen että lajitteluun
Kapasiteetti jopa 220t/h.

OMEGA puhdistin korkealaatuinen puhdistin. Se on Imurin
ja liikkuvien seulojen yhdistelmä. Tämä takaa parhaan
puhdistuksen.
Tällä pystyy tekemään simenten ja mallasohran kokolajittelun.
Esipuhdistusteho jopa 300t/h
Hienopuhdistusteho jopa 50t/h.

KDC 4000/8000
Rumpupuhdistin

KDC 4000/8000
Rumpupuhdistin

KDC rumpupuhdistimen mukana saat imurin
esipuhdistamaan pieniä ja suuria epäpuhtauksia.
Soveltuu myös mallasohran ja siementen lajitteluun.
Kompaktikoko ja teho jopa 80t/h.
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Esitteet voi sisältää paino- ja tekniikkavirheitä.

OMEGA Yleispuhdistin

