Sítowtřídič

na hrubé čistění
K 524/K 528
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PETKUS WUTHA

PETKUS

SÍtový třídičK 524, K 528:

Pruní krokv procesu

posklÍzňového
zpracovaru zrnrn
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Pro zpracování veIkých

sklÍzených množství

Pro okamžitéhrubé vyčistění

hmoty sklízecímlátičky zvláště
ve sklizňové špičcese nasazují
sítovétřídiče.Pro obilí K 528.
K oddělení hrubých nečistot
jako zeleného podrostu, hlav
bodláků, klasů a částístonkŮ,
ale také semen plevelŮ, plev
a prachu. K 524 sloužípři pří

pravě na dalšízpracování

specielně pro odrŮdy jemných
semen, jako semena ietelovin
a travin. Díky odborně prove-

denému hrubému vyčistěníse
zvýšískladovací schopnost
sklizené hmoty a snížíenergetický nárok na následné zpra-

cování provzdušňováním

a sušením.

Pro zvládnutÍ extrémních

znečistění

528 zvládne
znečistěnou
také extrémně
sklizenou hmotu (až 80 %).
Náspyka, sítovéústrojíi vzdu-

S ítový třídičK

524/K

chový třídičjsou

ko

k

n stru kčn ě při p r av e ny.

tomu

Kompaktní rozměry, jedno-

duchá obsluha

Přes velkou

prŮchodnost

(K 528:100 Uh obilí) tvoří sítový

třídičkompaktní stro jovou
jednotku. Je zcela zapláštěn.

Uzavřený zpŮsob stavby zame-

zuje vířeníprachu v pracovním
prostoru. Všechny ovládací prvky
jsou přehledně umístěny a dobře
padnou do ruky. Pohled do stroje
umožňují dvě okénka a vnitřní
osvětlen í u lehčíkontrolu.

ZajÍštěná funkce přiváděnÍ
hmoty

Pro vysokou kvalitu práce
sÍtovéhotřídičemá velký

význam stejnoměrné rozdělení
čistěnéhmoý po celé pracovní
ploše a plynulé přivádění hmoty
do stroje. Vysoce dimenzovaná vstupní násypka zaru-

je

ču

bezporuchový přísun

materiálu.

U K 528 reguluje rozděIování
proudu hmoty výkyvná klapka
zatíženápružinou. Pro přizpŮsobení na rŮzné odrŮdy obilnin
a semen, resp. na rŮzné vlast-

kartáč. Rozdělení hmoty po
celé šÍřcesít zaručuje vysoký

zásobník hmoty vybavený

setřásacím kuželem.

nosti sklízenéhmoty slouží
výkyvná klapka vybavena

s

eřizov ate l ný m závažím.

U 524 zajišťuje stejnoměrné
přivádění hmoty hřeby osazený
buben ve spojení se zatíženou
klapkou, na které je umístěn
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Přestože každá úroveň sít má
3 vyměnitelné rámy s 5 seg-

menty sít, je výměna sít
jednoduchá a rychlá. Sítové
pásech kmitají proti sobě dvě
segmenty jsou použitelné
sÍtovéskříně s horními síty.
Prosévací plocha velká i u jiných strojŮ. Čistěnr sít
4,83 rrr a vědecky ověřené se provádí oběžnými škrabákovými řetězy' To zaručuje
f rekvence kmitŮ zaručují
dlouhodobou funkčníschopdokonalé prosetí. Pro přizpťlnost
sít. Vysokého efektu čissobení na rozdílnou čistěnou
tění je také dosaženo díky
hmotu se dodávají síta s velivýkonnému přednímu a zadkostí otvorŮ od 0,5 mm do
nímu vzduchovému čističi.
25 mm. Stupňování velikosti
Přední vzduchouý čističodděluje
otvorŮ je u malých otvorŮ po
lehké objemné příměsi již před
0,1 mm a u větších po 3 mm.

Zavěšenéna ocelových

síty. Zadní vzduchový čistič
intenzivně třídípodle rychlosti
klesání.

TECHNICKE UDAJE:
K 524

Tvp

PrŮchodnost
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Rozměry
mm
mm
mm
mm

DéIka

Širxa
Výška
Hmotnost

Pohon
Ventilátor

Čistěnísít
Prosévací ústrojí
ProsévacÍ ústrojí
Hprní úroveň sít

Sítoých segmentŮ na sítový rám
Sklon horních sít
Pohon sít
Amplituda kmitŮ sít

KW
KW
KW
kusŮ
kusťl
o

minl
mm

Standardní provedenÍ
Vzduchoý přední a zadní čistič
Dvě sÍtovéskříně
Dva oběžnéškrabákové řetězy
odebíračvzorkŮ
Vnitřní osvětlení
Plnícíústrojítěžce tekoucí hmoty
E ledro ni cká ko ntro la otáček

K 528

10

100

kostřava

pšenice

3 180

3 090
1 730
2 890

2 730
2 840
2 100

2

7,5
0,55
1,5

100

7,5
0,55
1,5

2 se 3 sítovými rámy
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Přídavnévybavení

Výstupní násypka čistéhmoý
Bám ýsypky
SÍta
Rozvodná skříň
odstředivý odlučovač
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toho, jsou technické Údaje pouze inlormativnÍ a nezávuní, stejně jako změny vuiUé
Proto na jejich základě nelze uýatňovat jakékoli nároky.

je reník obúodníka. Kromě

z

technid<ých a obchodních dŮvodŮ, nabo ze zákonných předpisťt.
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