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tJniversálnÍ čističky PETKUS' modulové konstrukce představl]jí
novou, rrodernÍ a přizpůsobivou generaci strojů, která Vychází ze
zkušenosti s universálními čističkami PETKUs. Pot]ŽitÍ nacházeji
V celém oboru zpracování obilí, osiva a olejnin, jakož i Ve
zpracovatelském prúmyslu, jako jsou mlýny a sladovny'

Přednosti :

. un]Versální a přizpÚsobi\^ý system sít

. VyšŠi Výkonnost V procesu čištění osva

. dě]eni hliníkové rámy sít _ umožněna jejich rychlá Výměna

. seřizování k]apek třidičú a klapek sít na příVodu materiá|U je
prováděno servomotory

. stoprocéntniVyménitelnostosVědčenýchsítoVých jednotek
ve všech Íov nách sít

. Výškově seřiditelný dotřid'ovací kanál

t0.000 t 5 000
množstvjVzdL]chu m3/h

PETKU5 WUTHA Sortier und AuÍberertungďechnik GmbH
Elsenocher Str 42
D 998r'8 wriho Fornrorlo

Konstrukce

Přívod materiálu
Materiálje přiváděn pogumovaným profilovýrn Válcem a
automaticky přestavitelno!r klapkou, která je ovládána
servomotorem.

Předčištěni a dodatečné tříděni
oba třidiČe odlučují lehké příměsi a jsou VybaVeny staV telným
klapkami' které slouží k seřizování rychlosti proudíclho Vzduchu
zadnítřidičje založen na principu stoupavého kanálu s mříŽkou
Ve svislém aspiračním kanálu Klapkami falešného Vzduchu
umístěnými v horní částije možno množstvívzduchu dodatečně
rehgulovat.
Ve dvou odluČovac c| ko-oÍach se odlouče-e pÍ mes Jsazuj'a
šnekovými doplavníkyjsou vynášeny Ž čističky

systém sít
systém sít universálníčističky PETKUs sesztáVá ze dvou proli
sobě kmitajících sÍtových skřiní'
V horni skříni jsou dVě roviny sít' Hrubé příměsijsou od UčoVány
na horní rovině sít'
Druhá rovina sít múže být podle potřeby pouŽita k odlUčoVáni
Velkých' nebo menších přÍměsí'

Vybaveni na přáni :

Ne]VyššÍ Íovina sít mŮŽe být na přání komp etována s|ěraclm
řetězem' Universální čištění tohoto sita je zaloŽeno na kombjnaci
čištění k!]jčkami uloŽenými pod plochouz sít a oběžným stěracim
řetězem' Rychle tekoUcí materiál může být na sítu Ve sVém
pohybu brzděn a púomalu tekoucÍ mater ál je možno po ploše slta
lépé rozdělit
Tato kombinace Ve spojeníse systemem sit PETKUs umožňU]e
Vysoce ÚČinné čištěnisít čímž bylo umožněno jejich dékr.r Ve
srovnání s tradičnÍmi čističkami podstatně zmenšit'
spodní sítovo! skříň tvoří rovněž dVě roviny sit' Diky tornu' Že ie
klapka Umistěná nad Vynášecím Žlábkern horniho sita a Vzhleder.
k tomu' že je dána moŽnost Výměny spádoVého dna pod plochou
sít' je jich možno lovněŽ VyuŽít pro 2 funkce
cištěni vŠech lovin sít je standaítně prováděno kulička.l] '
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Technická data u1224 Technická data u1?24
Výkon Plocha sít celkem 612
Předěištění (základ pšenice) Vhod 60 Horní sílova skříň Rovinv slt ks 2
cištění osiva (základ pšénice) t/hod 8 Spodní silová skříň Rovinv sit ks 2

Počet dílú sít
Ventilátor 7,s-9,0 Hornísítová skříň
l\,4nožství Vzduchu (základ pšenice) m3/h 7000-8000 1 Rovina sít ks I
Pracovníšíře mm 1200 2' Rovina sít ks I
Motory Pohon sít 4.0 SpodnisitoVá skřiň

stěrací řetěz horního sítá 0.55 1' Rovina sít KS 8
Vynášecišneky 0.55 2' Rovina sít ks 8
PříVod matériálu 0.55

Přestavění kanálu zadního třidiče a.12 Hmotnost Kq 3000

Technické 2rněny VyhraŽeny


