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Láncos szállítók
Chain conveyors



Hagyományos négyszög keresztmetszetű láncos szállítókat
ajánlunk különböző méretben és teljesítménnyel szemes
termények és egyéb ömlesztett anyagok vízszintes és kis
emelkedési szögű, folyamatos szállítására.
A termény fogadása a betárológarattal kiegészített ferde
szállítóval kezdődhet. A láncos szállító egy ferde nyaktaggal
lehetővé teszi, hogy a serleges felhordók talajszinten legyenek
elhelyezve és ne egy süllyesztett aknákban. Kifejezetten
előnyös, magas talajvizes területen történő telepítés esetén.
A robosztus, horganyzott kivitelű eszköz teljes mértékben
időjárásálló, minimális karbantartás igényű, és igen közkedvelt a
gazdálkodók körében. Kopásálló műanyag betétek csökkentik a
súrlódást ami növeli a teljesítményt és az élettartamot. Egyedi
megoldásokért keresse cégünket bizalommal!

We offer traditional rectangular chain conveyors for the
horizontal and low-pitch, continuous transport of grain and other
bulk materials in various sizes and capacities.
Receiving the crop can start with an angeled conveyor complete
with a hopper receiving part. The angeled chain conveyor allows
bucket applicators to be installed at ground level and not in a
sunken shaft. Particularly advantageous for installation in high
groundwater areas.
The robust, galvanized equippment is completely weatherproof,
requires minimal maintenance, and is very popular with farmers.
Wear-resistant plastic inserts reduce friction which increases
performance and equipment lifetime.
Feel free to contact our company for unique solutions!

Típus
Type

Szállítási teljesítmény
Transport performance

Min hosszúság*
Min length*

Max hosszúság*
Max length*

Keresztmetszet
Cross section

Meghajtó teljesítmény*
Drive performance*

[t/h] [m] [m] [mm] [kW]
HFLSZ 20 20 3 25 194x215 1.5 - 4

HFLSZ 40 / HFLSZ 60 40 / 60 3 40 260x264 4 - 11
HFLSZ 100 / HFLSZ 150 100 / 150 3 40 430x440 5.5 - 22
HFLSZ 150 / HFLSZ 200 150 / 200 3 40 430x440 5.5 - 30

HLSZ 20 20 3 40 145x265 1.5 - 3
HLSZ 40 / HLSZ 60 40 / 60 3 60 200x370 3 - 11

HLSZ 100 / HLSZ 150 100 / 150 3 60 230x460 4 - 22
HLSZ 150 / HLSZ 200 150 / 200 3 60 305x460 5.5 - 30

*A szállító hosszúsága és teljesítménye az egyedi igények szerint változik!
Az adatok tájékoztató jellegűek! Pontos információért keresse cégünket bizalommal!
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