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INSTALATII MODERNE DE TIP SKANDIA PENTRU TRANSPORTUL CEREALELOR

TRANSPORTOR CU RACLETI PENTRU RECEPTIA CEREALELOR cu capacitate intre 30 si
120 t/h, avand grilaj metalic pentru trecerea autovehiculelor si capat curbat de transmitere a cerealelor.
Transportorul pentru cereale cu racleti avand lungime care poate ajunge chiar la 60 m, pe care este montat
capatul de transmitere curbat este usor de intretinut, poate inlocui foarte eficient buncarele de alimentare
pentru elevatoare. Combinatia pieselor fabricate din plastic si metal se comporta delicat cu semintele.

ELEVATOARE CU CUPE
Fabricate din tabla de otel zincat la cald,
compusa din module avand cadru
autoportant, dotate cu platforma la
partea superioara si scara de acces. In
functie de capacitatea de transport,
transmisia benzii elevatoarelor cu cupe
poate fi cu lant, curea trapezoidala sau
ansamblu motor electric- grup reductor.
Tevile de descarcare sunt confectionate
dintr-un otel cu rezistenta mare la
frecare, zincat la cald si constituie
diferite module de descarcare a
cerealelor in forme si marimi variate.

Calitate la un pret minim
SISTEMELE DE TRANSPORT SKANDIA UTILIZATE IN DIFERITE APLICATII:

Transportoare cu racleti,
purificatoare de aer si
sisteme de distribuire.
Transportoarele speciale cu lant si racleti se pot utiliza cu succes la incarcarea sau descarcarea
uscatoarelor, a selectoarelor, a silozurilor turn sau a depozitelor orizontale. Transportoarele cu racleti
pot fi fixe intr-o diversitate mare de modele sau variate modele mobile si care pot fi dotate in functie
de necesitate cu diverse sisteme de dozare sau alte sisteme speciale.

Purificatoarele de
aer si cicloanele cu
capacitati de 30-6080-100 t/h, simplu
de integrat in
sistem, sunt
fabricate din otel
suedez de cea mai
buna calitate.
Clapete de inchidere ,
distribuitoare,
tevi de golire,
coliere, coturi, etc.
Racordari cu etansare
precisa cu piese de
racordare si piese de
fixare de calitate.
Pentru oferte sau alte informatii, stam la dispozitia dumneavoastra la orice ora.
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