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SIVO UL
20 és 200 t/h

 teljesítmény között
 szállítható

- Könnyen áramló 
 termények számára
-	Hűtő	berendezések
- Szárítási technika
-	Léghevítők
- Silótechnika
- Az anyagmozgatás technikája

A tisztítás technikája
 



goldsaat SIVO ELŐTISZTÍTÓ

Az alapkivitel az alábbi elemekből áll:

• Betároló rendszer & rostadob
• Ventilátor motorral
• Emelkedő szeparátor
• Kihordó karmantyú a durva hulladékok részére
• Hajtómű motor a dob és a csiga meghajtására
• Hozzáépített leválasztó tér kihordó csigával és légáramoltatóval
• Gyűjtő tölcsér a megtisztított termény számára és elosztó cső 
 a továbbítóhoz

A bevált goldsaat előtisztító, SIVO széria (kép nélkül) kíváló 
tulajdonságai:

• Acélkivitel teljes egészében
• Könnyű összeszerelés és csekély helyigény
• Univerzális alkalmazási lehetőségek
• Por- és rázkódás mentes üzem
• Zajszegény működés
• Magasabb nedvességtartalom esetén sincs 
 teljesítmény csökkenés

A goldsaat SIVO mindig megbizhatóan dolgozik a konstruk-
ciójának köszönhetően, a tisztítandó termény nedvességtar-
talmától és szennyeződésének mértékétől függetlenül.
Ahol a betárolandó termény állagától függően más síkro-
stás gépek teljesítménye csökken, vagy leáll, ott a SIVO 
beépített terelő lemezekkel ellátott, forgó rostadobjának 
köszönhetően tökéletesen előtisztított termény kerül ki a 
tisztítóból.

Az egyenletesen működő rostadob az összes durva szeme-
tet eltávolítja a betárolt terményből. Az emelkedő szeparátor 
utólagosan az aktívan működő szívórendszer segítségével 
választja el a könnyebb elemeket, mint a maghéjat, levele-
ket, zöld részeket, gyommagvakat, aprómagvakat, szalma-
darabokat és a port a terménytől.
A cserélhető rostadob búza, árpa, zab, rozs és rizs tisztításá-
ra alkalmas. A dob cserélhetőségéből kifolyólag minden 
termény tisztítására megfelelő.

Nagyon jó eredmények érhetők el:
Gabonánál, rizsnél, kukoricánál, hüvelyeseknél, finom-
magvaknál, répamagnál, szójababnál, diónál, kávénál, 
kakaóbabnál, szézámnál, miló magszemnél, bükknél, stb.

A SIVO előtisztító különösen eredményes a gyakorlatban, 
ha szárítóberendezések (bármely gyártó) elé kapcsolják. 
A szárítóberendezések ezáltal zavarmentesen és gaz-
daságosan dolgoznak. A SIVO hozzájárul a szárítóban 
keletkező tűz megakadályozásához, mivel az előtisztítás 
megakadályozza az eltömődéseket és csomósodásokat 
a szárítóban. 
Hűtés általi tartósítás esetén a betárolandó terményt előzőleg 
SIVO-val kell tisztítani. A szennyeződés mértéke csök-
ken, és ezáltal hatásosabb lesz a hütés általi tartósítás. 
Csomóképződés messzemenőleg elkerülhető, így a tar-
tósítás gazdaságosabb és problémamentesebb lesz.

A goldsaat előtisztító. SIVO UL széria, a beépített áramlós 
rendszerével a következő előnyöket nyújtja:

goldsaat SIVO UL ELŐTISZTÍTÓ

SIVO 50 UL 

A SIVO és a SIVO UL táblázatokban megadott teljesítmé-
ny/h 21 % nedvességtartalmú, nehéz gabonára vonatkozik,  
amely 4 %-os durva szennyeződést, maghéjat, zöld és 
szalmadarabokat, gyommagot, törött magvakat port és apró 
héjakat tartalmazott. 

A SIVO UL típusú környezetbarát konstrukciójú gabona 
előtisztító az eddig bevált SIVO gépcsalád konzekvens 
továbbfejlesztése. A SIVO UL előtisztítót 20 és 120 t/h tel-
jesítmény között gyártják. 
A kisméretű porleválasztók és kilépő levegő csövek összes-
ségében is kompakt konstrukciót mutatnak.

A csökkentett kilépő levegő mennyiség lehetővé teszi egy 
kisméretű utóleválasztó beépítését. Ezáltal az esetlegesen 
beépítendő utószűrő számára is kisebb helyre van szükség.
A szabályozó szelepek pontos beállításával különösen jó 
előtisztítás érhető el.

A SIVO UL áramlós rendszerű konstrukciója egyértelműen a 
mai követelmények kielégítésére készült, maximálisan figye-
lembevéve a környezeti és gazdaságossági szempontokat.

• Kompakt építési mód kezelőbarát összeszereléshez.

• A kilépő levegő mennyisége a korábbi értékek 
 max. 20 %-a.

• Az érvényes emissziós előírásokat teljes 
 mértékben teljesíti.

• A porleválasztó és a kimenő levegő csővezetékei kis 
 méretűek és előnyös áron beszerezhetőek.

• Az összenergia igény csökkentett.

(A műszaki továbbfejlesztésből eredő változtatások jogát fenntartjuk.)



A megtisztítandó termény egy elosztó rendszeren keresz-
tül az önszabályozó, súllyal terhelt betároló szelepen át 
a kívülről tölthető rostadobba kerül. Ez forgás közben 
leválasztja a durva szennyeződéseket a betárolt terménytől, 
amely egy zsilipen keresztül a dobból a felfelé haladó sze-
parátorba kerül. Itt a gabonából egy levegő ellemáramlat 

segítségével kiválasztódnak a könnyű szennyeződések, 
míg a megtisztított gabona a kihordó karmantyúkkal ellátott 
gyüjtő tölcsérbe esik. A leválasztó térben a levegő elha-
gyja a könnyű részeket, amelyek egy beépített csigán át 
kerülnek ki. Csak nagyon könnyű elemeket, mint a port és 
a héjakat juttatja a ventilátor a ciklonba.

(A műszaki továbbfejlesztésből eredő változtatások jogát fenntartjuk.)

  Típusválaszték, SIVO (UL)
 Típus    Teljesítmény A méretek    Csatlakozási érték/ A rosta- Kilépő levegő  Súly (kb. Nettó) 
     t/h  konstrukciófüggőek  W ventilátor dobok mennyiség m3/perc kg, a ciklon  
           (nehézgabona) (Édeklődjön a gyárban) és hajtómű  száma min max nélkül, ventilátorral
  20     20  –     4370  1  110   460
  30     30  –     6050  1  145   520
  50     50  –     8050  1  180   800
  60     60  –    11500  2  230  1150
 100    100  –    16100  2  380  1360
 120     120  –    16100  2  400  1450
  20 (UL)     20  –     4370  1 11   16   750
  30 (UL)     30  –     4550  1 14  25   810
  50 (UL)     50  –     4550  1 17 30  1100
  60 (UL)     60  –     6050  2 28 45  1550
 100 (UL)    100  –     8600  2 35 60  1750
 120 (UL)    120  –    12100  2 40 75  1900
 150 (UL)    150  –    12100   60 95  3035
 200 (UL)    200  –    12100   60 95  3400

A SIVO UL előtisztító működési módja

 Három fajta hulkladékot választ ki:
 1. Durva (szalma, zöldrészek, kalászmaradványok)

 2. Elszívandó szennyeződések (por, könnyebb héjmaradványok)

 3. Könnyű (Sérült szemek, héjak, gabonasörte, zöld részek, szalma, szalmacsomók, gyommag, magház)

A SIVO 20, 30 és 50 t kivitel sémárajza A SIVO 60, 100, 120 és 140 t kivitel sémárajza

 A részek megnevezése:

 1. Bevezető karmantyú
 2. Bevezető és elosztó tartály
 3. Torlódás szelep
 4. Rostás dob
 5. Dobcseréhez szükséges 
 berendezés
 6. Megfigyelő fedél

 7. Terelő lemezek 
 8. Emelkedő szeparátor
 9. Szerelési vonal
10. Leválasztó tér
11. Kémlelő nyílás
12. Kihordó csiga a könnyű elemek 
 részére
13. Tisztító nyílás

14. Csatlakoztató karmantyú a ventilátor 
 csövekhez
15. A z emelkedő szeparátor beeresztő 
 zsilipje
A A betárolás szabályozása
B A torlódás szelep súlyszabályozása
C A válogató beeresztő zsilipének 
 a súlyszabályozása

Betárolandó termény

Durva hulladék

Könnyű hulladék

Porral telt kilépő levegő a 
ventilátor és az elszívó felé

Megtisztított termény

Betárolandó termény Kilépő levegő porral

Könnyű hulladék

Megtisztított termény

Durva hulladék

Megtisztított termény

Betárolandó termény

Durva hulladék Durva hulladék

Kilépő 
levegő porral

Könnyű 
hulladék
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Tisztítástechnika:
SIVO UL - szállítható 
20 - 200 t/h teljesítményben

Hűtőtechnika:
Terményének vegyszermentes megőrzése!

Szárítástechnika:
Környezeti és gazdaságossági szempont-
ból ideális terményének megőrzésére.
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- Könnyen áramló 
 termények számára
-	Hűtőberendezések
- Szárítástechnika
-	Léghevítők
- Silótechnika
- Anyagmozgatás technikája

A gabona:
tisztítása, szárítása 

és hűtése

Goldsaat Agrartechnik GmbH & Co. KG
Prümtalstraße 20, D-54595 Prüm/Eifel

Fon. +49 (0) 65 51 / 95 07 - 0
Fax. +49 (0) 65 51 / 95 07 34

e-mail:  info@goldsaat.de
Internet: www.goldsaat.com

A Goldsaat cég évtizedek óta nagy sikerrel 
dolgozik a tisztító, szárító és hűtőtechnika te-
rületén. Átfogó programot kínálunk Önöknek 
termékeinkből és azok tartozékaiból!

 Hűtő berendezések
 Meleg levegővel dolgozó szárítók
 Léghevítők
 Portalanító berendezések
 Szívó ventillátorok magas szekciókba
 Önjáró és hordozható berendezés 

 mintavételre
 A gabona tárolásának teljes területére: 

 csatorna rendszerek
 Szellőztető ventillátorok hőmérséklet- 

 különbség kapcsolóval vagy anélkül

Termékeink és tapasztalataink megőrzik és bizto-
sítják az Önök termésének a minőségét!

www.goldsaat.com

Magyarországi elérhetőség:
Becker Zsuzsanna

BECKER HUNGARIA KFT.
H-2890 Tata, Újhegyi u. 10.

E-mail: beckhung@t-online.hu
Tel./Fax: 34 479 286
Mobil: 20 233 2404


