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Minőségi ellenőrzés

Mintavevő
berendezés

Mintavevő berendezés gabona és
könnyen áramló termények számára.

goldsaat Mintavevő berendezés

		 Gyors mintavételre
A goldsaat által kifejlesztett mintavevő a raktározás terén szélesen elterjedt
belföldön és külföldön és nélkülözése elképzelhetetlen.
A mintavevő egy rendkívül praktikus háton hordozható készülék, lásd 1. sz. ábra.
Opcióként alvázra is ráépíthető. A mintadobozok rakhelye egy polcrendszer.
A komplett munkaeszközt a szállítókocsihoz tolják és kihúzzák a szükséges
próbákat a rakományból.
A mintavevő készülék könnyen leemelhető az alvázról és így silócellákból vagy
alacsony építésű raktárakból is könnyű a mintavétel. A szívás mélysége max.
10 m.

A komplett egység tartozékai:
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Mintavevő
Nagyteljesítményű kompresszor kb. 1200 W/220 V
Szeparátor tartály beépített filterrel
Ki/Bekapcsoló
Hordozható állvány vállhevederrel
Kb. 8 m-es csatlakozó kábel dugós csatlakozóval
4 csőszonda, egyenként 1,5 m hosszú
Szívó fúvóka 2 m-es flexibilis szívó tömlővel

Alváz

1. sz. ábra: Mintavevő vállhevederrel mint hordozható készülék

(opció)

Acéllemez profilból 2 szállító fogantyúval
4 járókerék, ebből 2 kormányozható a rögzítővel
Oldalsó befogadó doboz a csőszondák számára
2 polc acéllemezből a mintadobozok elhelyezésére
(A műszaki továbbfejlesztésből eredő változtatások jogát fenntartjuk.)
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2. sz. ábra: Az alkamazási terület magába foglalja a gabonasilót is

A goldsaat minőségnek jövője van!
A goldsaat cég évtizedek óta nagy sikerrel dolgozik a tisztítás-, szárítás- és hűtéstechnika területén. Széleskörű
szállítási és tartozékprogramot kínálunk Önnek!

		
		

Hűtőberendezések
Meleg levegős szárítók
Léghevítők
Porleválasztó berendezések
Szívó ventilátorok magas szekciókba
és hordozható berendezések mintavételre
A gabona tárolásának teljes területére:
csatorna rendszerek
Szellőztető ventilátorok hőmérsékletkülönbség
kapcsolóval vagy anélkül

Termékeink és tapasztalataink megőrzik
és biztosítják az Önök termésének
a minőségét!
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