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Víceúčelové čističky PETKUs představují novou' modernía
přizpúsobivoU generaci strojú' jejichŽ konsÍukce ýycházi z
jednotlivých modulŮ' Výborné pouŽití nacházejíV celém oboru
zpracování obilí osiva a olejnin' jakož ive 2pracovatelském
průrnyslu' jako jsou mlýny a sladoVny'

Přednosti:
. mutifunkčnísystérn sít' kdy každá rovina sit mť]Že plnit různé

funkce
. osvědčený systém čištění pro horní rovinu sit' výborné

použitízejména přičištěni mateliálu se silným podílem
příměsí

. zvýšená Výkonnost při čištění osiva

. dělené hliníkové rámy sít - umožněna rychlá Výměna sít

. seřizování klapek třidičů a klapek na příVodu materiálu je
proVáděno serVomotory
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. stoprocentní Vyměn telnost osvědčených sítových jednotek
PETKUs V Všech rovinách sít

. Výškově seřiditelný dotřidovací kanál se lépe přizpusobuje síie
vrstvy zpracoVávaného materiálu

KonstÍukce:
PříVod materiálu
Materiálje přiváděn pogumovaným proíiloVaným Válcem a
automaticky přestavitelnou klapkoLl' Kerá je ovládána
servomotorem

Předčištěni a dodatečné třídění
oba třidiče odlučují lehké příměsi a jsou Vybaveny staVitelnými
klapkami' které slouŽí k seřizování rychlosti proudícího Vzduchu
Zadní třidič ja Žaložen na proncipu stoupavého kanálu s mřižkoL]
Ve sVislém aspřačním kanálu' K]apkami falešného Vzduchtr,
Llmístěnými v horní části, jé moŽno množství Vzduchu dodatečně
regulovat.
Ve dvou odlučovaclch lomorách se od'oučené pilmés u"azLll a
šnékoVými dopravníky jsou Vynášeny z čističky'

systém sit
systém sít víceúčelové čističky PETKUs sestáVá ze dVo proti
sobě kmitajících sítových skřiní' Předřazené a přiřazené Vodicí
prvky spolu s děljčem protékajícího materiálu mohou íunkci sít
přizpť]sobit každému úkolu'
V horní skříni sít jsou inlegrovány tři roviny sít' K odděloVáni
hrubých příměsí dochází na horních dVou rovinách sít Vložené
síto mŮže jiŽ V prvé pracoVní operaci oddělit nejmenší příměsi a
tím intenzitu zpracoVániv dalším pracovním procesu zvýš t.
NejVyššírovina sít může být na přání kompletoVána stěracím
řetězem' LJniverzální čištění tohoto síta je zaloŽeno na kombinaci
čištění kuličkami' uloŽénými pod plochou sít a oběžným stěracím
řetězem' Rychle tekouci materiál může být na sítu Ve svém
pohybu brzděn a pomalu tekoucí materiálja možno po p]oše sita
lépe rozdě]it'
Tato kombinace Ve spojeníse systémem sít PETKUs urnožňu]e
vysoce účinné čištění sít' čímž bylo umoŽněno jejich délku Ve
srovnánÍ s tradičními čističkami podstatně 2menšit'
spodní sítovou skříň tvoří tři roviny sÍt' Keré mohou bud
stavěcírni klapkami' nebo staVitelným dnem odlučovat Ve]ké nebo
drobné přímesi' nebo mohou provádět kalibraci.
cištěnÍ Všech rovin sít je standardně prováděno kuličkarni'
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4 ' spodnlsÍto z 7 - VynáŠení přTměslze zadniho lřidiÓe (dočiŠlování)
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