
  

    
 

    Mobilny Zestaw Przesiewający 
                      
 

>> OPIS TECHNICZNY: 
 Oferowany zestaw przestawny przeznaczony jest do sortowania materiałów. Jest on 
zamontowany na podwoziu - naczepie. Do przemieszczania może być zastosowana np. ładowarka 
kołowa. Wszystkie urządzenia zamontowane w oferowanym zestawie napędzane są silnikami 
elektrycznymi. 
     Materiał przeznaczony do sortowania podawany jest przez kratę zasypową o szczelinie 200 mm 
do kosza zasypowego znajdującego się nad podajnikiem taśmowym wybierającym. Przenośnik 
taśmowy transportuje materiał na przesiewacz. Na przesiewaczu nastepuje rozsianie materiału na 
poszczególne frakcje. Uzyskany materiał o poszczególnych granulacjach transportowany jest poza 
zestaw przenośnikami taśmowymi. W celu zmniejszenia gabarytów zestrawu na czas transportu 
przenośniki odbierające materiał są składane. Do tego celu zastosowany jest układ hydrauliczny. 
Cały układ sterowany jest z szafki sterującej. 
 

>> ZESTAW SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH URZĄDZEŃ: 
> Krata zasypowa – podnoszona i opuszczana układem hydraulicznym, 
> kosz zasypowy o pojemności V=8m3, 
> Przenośnik taśmowy podający materiał na przesiewacz: B=650 mm, L= 9 m,  
> Przenośnik taśmowy odbierający podziarno z przesiewacza: B=1000 mm, L=8 m, 
> Przenośnik taśmowy boczny odbierający produkt z przesiewacza: B=650 mm, L=9,5 m,    
> Przenośnik taśmowy boczny odbierający nadziarno z przesiewacza: B=650 mm, L=9,5 m,    
    Przenośniki boczne wyposażone w dodatkowe punkty podparcia,  
> Przesiewacz dwupokładowy typ 1,25 m x 4,0 m, wyposażony w podest obsługowy + drabinkę, pod   
    dolnym pokładem sitowym zamontowany ruszt z kratami do wspomagania czyszczenia sit, 
> Układ hydrauliczny przeznaczony do składania i rozkładania przenośników bocznych,  
> Szafa zasilająco – sterownicza z układem sterowania automatycznego i ręcznego dla celów   
    serwisowych, gdzie poszczególne urządzenia mogą być uruchamiane samodzielnie. W systemie   
    sterowania automatycznego po naciśnięciu jednego przycisku poszczególne urządzenia   
    uruchamiają się samoczynnie zgodnie z zastosowanymi blokami. Do podłączenia zasilania  
    zewnętrznego, szafa wyposażona w gniazdo pięciobolcowe na napięcie 3x400V, 50 Hz i prąd 63A, 
>  Konstrukcja nośna z jednej strony zamontowana na 2 - ch osiach z kołami – osie sztywne i  
     wyposażona w połówkę ładowarkowego szybkozłącza mechanicznego z drugiej strony, 
>  Podpory (6szt.) wyposażone w przekładnie z napędem ręcznym, 
>  Hamulec postojowy,    
>  Oświetlenie wraz z sygnalizacją dźwiękową.    
  

>> CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU: 
> Wydajność:  - w zależności od przesiewanego materiału i zastosowania sit, 
> Zamontowane sita: - 1 x pokład sit o oczku: do ustalenia (górny pokład), 
   - 1 x pokład sit o oczku: do ustalenia (dolny pokład), 
> Wymiary zestawu przygotowanego do pracy: 
                    > długość całkowita    ~ 14.500 mm, 
                    > długość całkowita ramy ~ 11.500 mm, 
                    > wysokość załadunkowa ~   2.800 mm, 
                    > szerokość całkowita    ~ 15.500 mm, (rozłożone przenośniki), 
                    > ciężar zestawu    ~ 18.500 kg, 
                    > moc zainstalowana    ~ 30 kW, 
> Urządzenia bezpieczeństwa: 
 Na przenośnikach taśmowych - w rejonach możliwych kontaktów obsługi zamontowane są 
 linowe  wyłączniki bezpieczeństwa. Główny wyłącznik bezpieczeństwa na szafie zasilająco 
 terującej oraz trzy wyłączniki miejscowe umożliwiają natychmiastowe zatrzymanie całej 
 maszyny. Wszystkie części obrotowe oraz połączenia ruchome typu – sprężyna, mające na 
 celu tłumienie drgań, zabezpieczone są osłonami. Każde uruchomienie maszyny jest 
 sygnalizowane syreną przez okres 10 sek. Oraz sygnałem świetlnym o barwie 
 ostrzegawczej.    
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