SKIOLD MINERALPÅSLAG

SKIOLD GØR EN FORSKEL!
Den viste model er vist med ekstraudstyr

SKIOLD A/S • CVR: DK 57 08 1112 Sæby • Ret til ændringer forbeholdes

SKIOLD MINERALPÅSLAG - 400 L/700 L
Alsidig påslag til pulverformet og granuleret materiale
Kapacitet op til 1450 liter
Malet eller rustfri
Mange muligheder for kombination med transportmateriale
Mulighed for omrører ved særligt vanskeligt materiale
Sikkerhedsrist
Mulighed for storsækkerist
Stort tilbehørsprogram
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SKIOLD MINERALPÅSLAG
Tilbehørsdele der kan tilkøbes:

SKIOLD Mineralpåslag anvendes typisk i kombination med
SKIOLD Flexsnegle til dosering af mineraler og transport af
forblandinger til blandere eller vådfodringstanke.

• Rustfrit model til aggressive materialer
• Div. udstyr til håndtering af forskellige emballagetyper

Ved transport af disse blandinger anvendes flexspiral med
40 mm stigning for at opnå lav kapacitet og dermed stor nøjagtighed ved indvejning i blanderen.

• Forstærkning til big-bag håndtering
• Sideplader for at øge volumen

Visse råvarer skrider vanskeligt i påslaget f.eks. fiskemel. Til
afhjælpning af dette problem kan monteres en omrører (ekstraudstyr). Omrøreren, der drives af en 0,37 kW gearmotor, sikrer, at materialet holdes i konstant bevægelse under tømning,
hvorved brodannelse undgås. Til specielt agressive råvarer kan
omrører og mineralpåslag leveres i rustfri stål.

• Agitator mulighed for særligt vanskelige materialer
• Sikkerhedsplade
• Stativ og justerbare ben
• Forskellige bunde (afhængigt af hvilken snegl der bruges)

Hvis det er nødvendigt, er det muligt at øge beholderens volumen ved at montere sideplader.

• Enkelt udløb eller dobbelt udløb med separate snegle
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Målskitse mineralpåslag

400 liter

700 liter

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

400 L

700 L

Rumindhold (liter):

400

700

Øget volumen med hævede sideplader (liter):

+500

+750

Materiale:
Omrører (kW):

Malet/rustfri
0.37

400 og 700 liter mineralpåslag for:
Flexsnegl Ø75 mm
Flexsnegl Ø90 mm
Rørsnegl CN130

