
TECHNIKA ÚpRAVY

Stroje na přípravu osiva
K 541 SUPER/K 543A SUPER PLUS
K531 GIGANT
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K541 ASUPER
K531 AGIGANT
UniverzáIní stroje na
upravu osrva

Vy či stě n á h m ota j e p ak pytl ován a
na straně prosévacího ústrojí.

PETKUS-SUPER
pojem kvality

V mnoha zemích světa je
PETKUS synonymem kvality.
Stroj na úpravu osiva K 541 A
9UPER je již desítky let nasa-
zován zemědělskými podniky
k výrobně vlastního osiva. Úptný
ocelový zpŮsob stavby zna-
mená vysokou pevnost na místě
práce a malý nárok na energii,
což znamená Úsporu nákladŮ.
UniverzáInost stroje se ukazuje
při nasazení: je použitelná pro

všechny prosévatelné produkty,
o d trž n íh o zbož í pře s s l ad ov ni cký
ječmen až k sypkým technickým
materiálŮm. Jako jednotliý stroj
nebo část plně mechanizované
linky na Úpravu.

Jedním hmatem: zapnout
nebo vypnout jamkový třídič

U čistěné hmoty, kde není třeba
zpracování v jamkovém třídiči,
mŮže být triér vypnut' Jedním
hmatem bez potíží.



Špičková pozice díky hospo-
dárnosti a mnostrannosti

K 531 A G|GANT nabízí
PETKU9 již léta stroj na Úpravu
osiva, kteý převzal špičkovou
pozici v hospodárnosti a mno-
hostrannosti. Hodinoým ýko-
nem 2,5 uh těžkého obilí je
stejně racionální jako samo-
statně stojící stroj nabo jako
s o u č ást z p racovate l s ké l i n ky.
Specializace firmy PETKUS na
úpravu, již více než před 100 lety,

se ukazuje také na tomto
agregátu. Doposud bylo do
celého světa dodáno více než
B0 000 strojŮ PETKU9 GIGANT.

Bez ledvinového osiva větší
výkon

Vodící plechy na lehce
s eři zovate l n é m vy náše c ím ko ýu
jamkového třídiče 9UPEB, slJ-
PER PLU9 a G|GANT zabraňují
obávanému ledvinovému osÍvu.
Tím může být dosaženo plného

třídicího výkonu při vysokém
stupničistoty.
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Bychlá údržba se sklopnou
ochrannou mříží

Na straně pohonu stroje na
úpravu osiva je sklopně umís-
těna ochranná mříž. Tím je po
několika hmatech dána možnost
kontroly řemenŮ, řazení jam-
kového třídiče a mazání.
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TECHNICKE UDAJE:
Tvp K541 A

SUPER
K5424
SUPEB

K543A
SUPER PLUS

K531 A
GIGANT

K5324
GIGANT

PrÚchodnost*)
Osivo
TržnÍ obilÍ
Bozměry
Délka
šrxa
Výška bez hrdla

ýstupu vzduchu
Výška s hrdlem
Výstupu vzduchu
Hmotnost
Pohon
Elektromotor
otáčky ývodového)
hřÍdeIe
Prosévací ústrojÍ
Plocha sÍt
VenIiIátor
objem proudu obilÍ
objem proudu luštěniny
Jamkový třídÍě
Poěet
Délka/prťlněr

1,25
1,75

4 900
1 524

1 960

2 365
1 000

4,0

540

1,27

1,25
1'6í

2 (paraleIně)
1,290/475

uh
uh

1,25
1,75

4 620
1 330

1 960

2 365
762

3,0

540

1,27

1,25
't,61

1 290/475

1,25
2,50

2 870
1 330

1 960

2 365
680

3,0

540

1,27

1,25
1,61

2

2,50
3,50

5 060
2 100

2 210

2 780
1 100

4,0

2,90

1,5
2,08

1 290/475

2,50
3,50

3 300
2 100

2 210

2 780
1 000

4,0

mm
mm

mm
kg

KW

minÍ

nf

m3/s
m3/s

1

mm

2,90

1,5
2,08

Standartní provedenÍ
HornÍ sÍto
podlouhlý otvor mm
kulatý otvor mm
DolnÍ sÍto
podlouhlý otvor mm
sÍtové plechy
podlouhlý otvor mm
kulatý otvor mm
Prilměr jamek 5,6 mm

5,6+9,5 mm
5,6n,1 mm

MřÍŽka přednÍho
třÍdiče obilÍ
MřÍŽka kolmého
třÍdiče obilÍ
PřÍdavná vybavenÍ
Trubkové vedenÍ
odcházejÍctho vzduchu
sÍta s kulatýn otvorem
0,5-25 mm
SÍta s podlouhlým otvorem
0,4-12 mm
Jankovýtřtdič 1,6-16 mm
MřÍŽka před nÍho třÍdiče
pro luštěniny, jamná
a travní semena
MřÍŽka kolného třÍdiče
pro luštěniny, jemná
a travnÍ semená +

3,0; 3,25; 3,75; 4,0 3,0; 3,25; 3,75;4,0
4,5; 5,5 4,5; 5,5

1,8; 2,0; 2,25; 2,5 1.8; 2,0: 2,25: 2.5

3,0 3,25; 3,75;4,0
4,5; 5,5

1,8; 2,0; 2,25;2,5

o

+

o
o
+

1,8; 2,0; 2,25; 3,0; 3.25;
3,75; 4,0; 4,5;5,5

+

o

') u pšenice se 7B0 kg/m3 prosévací hustoý, 40 g hnotnosti tisÍce zrn a 25' Úhel sypánÍ
o sérlově
+ zvláštnÍpřÍslušenstvÍ
- nedodává se

je ceník obchodníka'

uplalňoval jahéhoh nárchy' 
T

[!s
0etrelde. ond $nutgulsulbereitungsterhnlk Embll

c
B

o

šo
'š
o-
ch

NaN

o.

M[iTB.D[ir.I il!
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