VALYMO ĮRENGINIAI
lt.arskametalli.fi

ŠVARU IR SAUSA!
Bokšto viršutinis aukštas yra švarus ir be dulkių, kai
džiovyklos viršuje sumontuotas pirminio valymo įrenginys.
Valymo efektyvumą galima padidinti sumontavus
ventiliatorių elevatoriaus viršuje, su ciklonu ir smulkių
grūdų grotelėmis.

Pirminio valymo įrenginiai
Pirminio valymo įrenginys efektyviai pašalina šiukšles, dulkes,
pelus, smulkius grūdus ir kitus nešvarumus iš grūdų. Įranga lieka
švari ir džiovinimas tampa idealus. Priklausomai nuo pirminio
valymo įrenginio modelio, jis montuojamas prie džiovyklos
dangčio arba norijos viršuje – prie abiejų, jei norima geriausių
rezultatų, kai tuo pačiu metu dirba du pirminio valymo įrenginiai.
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Grūdų valymo mašina
Tyliai dirbančios, paprastos ir efektyvios Arska grūdų
valymo mašinos konstrukciją sudaro besisukantis būgnas
su sietais, kuriais atliekamas grūdų valymas ir rūšiavimas.
Ši mašina yra palyginus maža, bet didelio našumo. Ją yra
paprasta sumontuoti reikiamoje vietoje ir paruošti darbui.
Valymo mašinoje yra sumontuota aspiracijos sistema
atskiria iš grūdų dulkes ir lengvas priemaišas.
Aukščiausia valymo kokybė pasiekiama nustačius
reikiamą mašinos posvyrio kampą, būgno sukimosi greitį
ir parinkus tinkamus sietus kiekvienai grūdų rūšiai.
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Ciklonas

Smulkių grūdų grotelės

Ciklonas neleidžia
nešvarumams iš
pirminio valymo
įrenginio pasklisti į
džiovyklos aplinką.
Šiukšlės sulaikomos
vienoje vietoje –
pvz., treileryje.

Smulkių grūdų grotelės perdirbimo metu
atskiria pažeistus grūdus, žolių sėklas ir kitus
nešvarumus iš grūdų, kurių pirminio valymo
įrenginys neatskyrė.

Galimos cinkuotos ir
dažytos versijos.
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Standartinė sietas:
+ kietas
+ 2mm
+ 2,5mm
+ 4mm
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