
Kiegészítők
Supplements

Kétfelé váltó
Two direction switch

Háromfelé váltó
Three direction switch

Szempergető
Grain-catcher

Tolózár
Slide gate



Az anyagmozgatásban további gépegységek vesznek részt.
Anyagáramlás váltók felszerelése a serleges felhordó kiömlő
garatjára történik. Ezekkel tetszőlegesen irányítható az
anyagáram, megvalósítható a termény további
szállítóberendezésbe juttatása, silótornyok között a termény
cseréje, átmozgatása, a kívánt silótornyok feltöltése, kitárolása,
vagy terményürítő puffertartályba való juttatása. Egy bemenete
és kettő, illetve három kimente van, a váltónyelv megfelelő
pozícióba állítása sodronykötelekkel végezhető.
A szempergető rendeltetése szerint az áramló termény
szemsérülését, a surrantócső kopását előzi meg, valamint
csökkenti a zajt az üzem során azáltal, hogy az áramló anyag
nem a fémmel érintkezik közvetlenül, hanem egy kialakult
gabonaoszlopra érkezik
A tolózár feladatának megfelelően az anyagszállító
berendezésre, illetve tranzittartályok kiömlő nyílásaira
szerelhető. A záróelem (súber) mozgatása kézzel kézikerékkel,
vagy elektromos hajtóművel távvezérléssel történhet.
Ezen felül a teljesség igénye nélkül további elemek melyek
komplett telepi rendszerekhez kapcsolódnak: surrantócső, váltó
működtető, rácsos tartó szerkezet, járópódium, tisztítópódium,
irányítófülke.

Additional machine units are involved in the material handling
process.
Material flow switches are mounted on the the bucket elevator.
With these, the material flow can be controlled arbitrarily, the
crop can be transferred to an additional conveying equipment,
the crop can be exchanged and moved between silo towers, the
desired silo towers can be filled, unloaded or the material can
be transferred to a transit tank. It has one input and two or three
outputs, and the switch tongue can be adjusted to the correct
position with wire ropes.
The purpose of the grain-catcher is to prevent grain damage to
the flowing crop, wear of the slip tube, and to reduce noise
during operation by ensuring that the flowing material does not
come into direct contact with the metal but arrives at a formed
grain column.
Depending on the function of the slide gate, it can be mounted
on the material transport equipment or on the outlets of transit
tanks. The locking element can be moved manually with a
handwheel or with an electric drive by remote control.
In addition, there are other elements that are connected to
complete grain site systems: slip tube, switch actuator, lattice
support structure, walking platform, cleaning platform, control
cab.
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