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Lengőrostás magtisztító

Swing-screen grain cleaner



A különböző típusú gabonák és szemestermények magas
tisztasági foka alap követelmény egy piacképes, jó minőségű
mezőgazdasági termék eladásánál, felhasználásánál. A HST-60
lengőrostás univerzális magtisztító megfelelő eszköz erre a
célra, és mindemellett gazdaságosan, nagy hatékonysággal, és
üzembiztosan működtethető.
A dupla szekrényes kialakításnak és a rostafelületek körhagyó
mozgásának köszönhetően a berendezés áteresztési
teljesítménye felülmúlja a hagyományos alternáló tisztítókat.
A nehezen tisztítható termények (pl.: napraforgó) sem jelentenek
akadályt. A tisztító rosták, a be és kilépő terményáramnál
történő porleválasztás nagyfokú tisztítást valósít meg. A gép az
alábbi frakcionálást adja: tisztított termék (I. osztály), apró
magvak (II. osztály), rög és nagy szennyeződések, por és könnyű
részecskék.
A kínált rostaméret és perforációkivitellel a gép használható
valamennyi szemestermény fajtához. A rosták cseréje gyors és
egyszerű, tisztításukat beépített gumi golyók végzik.

High clean level of various type of cereal and grains is a key
requirement considering the market or usage of a high-quality
agricultural product. HST-60 universal swing-screen grain
cleaner is an appropriate equipment for that kind of purposes,
and it operates efficiently, economically and reliably.
Because of its duo cleaning chamber and the rotating move of
screens the material-flow performance is highly above of
conventional alternating cleaning devices.
Hard cleaning crops likerape are no problem to handle. Cleaning
screens and incoming and outgoing product ventilation and dust
separation results in a high-level purity. The equippment
fractionise according to followings: clean product (1st class),
small grains (2nd class), lumps and bigger contaminations, dust
and light particles.
The offered screen size and perforation arrangement makes it
suitable for all kind of seeds. Replacement of screens is quick
and easy, and its cleaning is done by rubber balls during
operation.

Termény
Corn type

Sűrűség
Density

Víztartalom
Water content

Teljesítmény
Performance

Előtisztító felület
Pre-screen area

Elektromos teljesítmény 
szükségelet

Electric power demand

Tisztítási
szélesség

Operating width
[t/m3] [%] [t/h] [m2] [kW] [mm]

Búza / Wheat 0.75 18 60 6 3 1500
Árpa / Feed barley 0.65 18 50

Kukorica / Corn 0.75 15 60
Kukorica / Corn 0.75 35 30 [m2] [kg] [m]

Repce / Rape 0.75 14 45 6 4800 3.3 x 2.63 x 2.50

Fő tisztító felület
Main-screen area

Össztömeg
Total weight

Méretek
Dimensions
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