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Jarnkow třídič K 231, K 233, K 236:

a dlouhých zrn, cizích

ť

druhŮ plodin apříměsí
'-l-'--.-

Pro třídění krátkých

K 23ó'

Naprogramován
na dokonalé třídění

Proces úpravy obilí a jemných
semen na osivo uzavírá jamkový
třídič. Přebírá poslední třídění
z p racov ávan é h m oty vytř íd ě n ím
krátkého a dlouhého zrna, resp.
krátkých nebo dlouhých příněsí
z obilí jemných semen a |ných
zrnin. Výsledkem je osivo nej-

vyšší čistoty. Jamkový třídič
rozděluje podle délky zrna,
přičemž spolupŮsobí i poloha
těžiště. V otáčejícím se jam-
kovém plášti třídícího válce

vypadávají delší zrna z jamek
již při malé výšce, zatím co kratší
jsou dopravována výše a do
koryta padají později. Díky
uspořádání dvou třídících válcŮ
za sebou, je možno třídit obilní
zrno na krátké a dlouhé
(1 stupeň krátké zrno, 2 stupeň
dlouhé zrno).

Lehká výměna jamek

Díky segmentovému způsobu
stavby třídícího válce je zajiš-
těna lehká a rychlá výměna
na jinou velikost jamek.



Razení třídících váIcŮ při-
náší mnohostrannost

Při úpravě lehkých semen je
seřízení strojŮ jiné než u obilí.
Řazení dvou selekčních vátcťl

umožňuje dva druhy třídění.
. třídění krátké - dlouhé zrno,
. třídění krátké - krátké zrno.
Při úpravě jemných semen je
zásadně používán pracovní
zpŮsob třídění krátké - dlouhé
zrno, přičemž horní válec je
osazen menšími jamkami než

dolní válec. Horní válec odděluje
příměsi kratší než osivo, dolní
válec přebírá oddělování příliš
dlouhých. Výsledkem je doko-
nale vyčistěné a vytříděné
osivo. Při úpravě obilí tříděním
krátké - krátké zrno, pracují oba
válce podle stejného principu.
Tím se prodlouží dráha třídění,
třídící výkon se zlepší a zvýší
se prŮtok. Proto je třeba dolní
válec osadit doplňujícím vodícím
plechem.

Bez přepadu osiva většÍ výkon
při třídění krátké - krátké zrno

Vodící plechy přes celou délku
válce zamezují nepříznivému
přepadu osiva. Tím je možno
V široké obIasti prŮchodu
dosáhnout plného pracovního
výkonu.

K 23r

znaVu získat hraniční zrna
vynášená s obou hlavních
válcŮ.

Díky uzavřenému zpŮsobu
stavby práce v bezprašném
prostředí

Díky uzavřenému plášti
a trvalému odsávání prachu
z vnitřnÍho prostoru stroje je
zajištěno bezprašné okolí
jamkového třídiče. Nastavení
sklonu koryta je možno
kontrolovat na stupnici.

K 233

u Výstup'krátká zrna

. Výstup - dlouhá zrna

Osivo

Stroj pro každý účeI vhodný

Program jamkových třídičťr
PETKUS:

t K231
PrŮchodnost:
Univerzální stroj,

6 Uh u pšenice
0,75 t/h u kostřavy.

. K233
PrŮchodnost:
Specielní stroj pro mlýny
a sladovny,
6,3 t/h u pšenice.

o K236
Univerzální Vysoce ýkonný
stroj,
í0Uhupšenice
1,5 yh u kostřavy'

Dodatečné váIce pro specielní
oblasti nasázení

Při čistění pro mlýnské zpra-
cování, není třeba tak ostrého
dělení jako u osiva' U tohoto
použití je možno pomocí válce
na dotřídění s bubnovým sítem



TECHNICKE UDAJE:
Typ K 231 K 233 K 236

PrŮchodnost
obilí (pšenice)
Semena travin (kostřava)

Rozměry
Délka
Širxa
Výška

Pohon
Celkem

Třídící váIce
Počet
Délka
PrŮměr

VáIce dotřídění
Počet
Délka
PrŮměr

uh
uh

6
0,75

3 380
903

1 934

1,1

2
2 125

630

3 960
950

2 540

2,2

2
2 125

630

'Í0

1,5

3 985
í 'Í03

2 310

2,2

2
2 650

800

6,3

mm
mm
mm

KW

mm
mm

mm
mm

2
906
450

Standardní provedení
á 4 segmenty pláště pro třídící válce
á 3 segmenty pláště pro válce dotříděnÍ
á 1 otvorové síto pro válec dotřídění
Trychtýř vyprazdňování
odebírač vzorkŮ

Přídavné vybavenÍ
Dopravní plechy pro semena travin
Vybavení na třídění krátké - krátké zrno

o o
o
o
I
o

kusŮ 4
o

o sériově
+ zvláštní příslušenství
- nedodává se

šenslvÍ je canÍk obchodníka. Kromě loho jsou technické údaje pouze ínÍormatívní a nazávuné, stejně jako změny vzníklé z techníckých a obchadnich dŮvadÚ, nebo za zákonných
předpisŮ. Proto na jajich základě nelze uplatňoval jakékolí nároky.
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