SKIOLD MINERALPÅSLAG

SKIOLD GÖR HELA SKILLNADEN!
Modellen visas med tillbehör

SKIOLD MINERALPÅSLAG - 400 L/700 L
SKIOLD A/S • CVR: DK 57 08 1112 Sæby • Rätt till ändringar förbehålles.

Allsidig påslag till pulverformat och granulerat material
Kapacitet upp till 1450 liter
Målad eller rostfri
Många möjligheter för anslutning till olika transportörer
Möjlighet för omrörare vid speciellt svåra material
Säkerhetsgaller
Möjlighet för storsäcksgaller
Stort tillbehörsprogram

Sverige:

SKIOLD AB · Ellenbergavägen 13 · 266 32 Munka-Ljungby · Tel.:0771 41 00 10 · www.skiold.se · info@skiold.se

SKIOLD A/S · DK-9300 Sæby · Tel: +45 99 89 88 87 · www.skiold.com · skiold@skiold.com

SKIOLD MINERALPÅSLAG
Tillbehör som kan beställas:

SKIOLD Mineralpåslag används typiskt i kombination med
SKIOLD Flex-skruvar för dosering av mineraler och transport av
förblandningar till blandare eller blötfoderkar.

• Rostfri modell till aggressiva material
• Div. utrustning till hantering av olika emballagetyper.

Vid transport av dessa blandningar används flexspiral med
40 mm stigning för att uppnå låg kapacitet och därmed hög
noggrannhet vid invägning till blandaren.

• Förstärkning till hantering av big-bag
• Sidoplåtar för att öka volymen

Vissa råvaror glider dåligt i påslaget, t.ex. fiskmjöl. För avhjälpning av detta kan man montera en omrörare (extrautrustning).
Omröraren, som drivs av en 0,37 kW snäckväxelmotor, försäkrar att materialet är i konstant rörelse under tömning, och
hängning undviks. Till speciellt aggressiva råvaror kan omrörare och mineralpåslag levereras i rostfritt stål.

• Omrörare för speciellt svåra produkter
• Säkerhetsplåt
• Stativ och justerbara ben
• Olika bottnar (beroende på vilken skruv som används)

Om det behövs är det möjligt att öka volymen av påslaget genom att montera sidoplattor.

• Enkelt utlopp eller dubbelt utlopp med separat skruv.
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Måttskiss mineralpåslag

400 liter

700 liter

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

400 L

700 L

Volym (liter):

400

700

Överbyggnad volym (liter):

+500

+750

Material:
Omrörare (kW):

Målad/rostfri
0.37

400 och 700 liter mineralpåslag för:
Ø75 mm flexskruv
Ø90 mm flexskruv
CN130 rörskruv

