T - 428A
Se peate utiliza în diferite ramuri a agriculturii în primul
rând pentru transportarea, şi depozitarea cerealelor
şi a diferitelor seminţe, la înmagazinarea legumelor şi
fructelor, la încărcarea diferitelor mijloace de transport:
camioane, vagoane, şlepuri.
În industrie se poate utiliza în diferite uzine producătoare
de uleiuri naturale, fabrici de hârtii, zahăr, ingrăşăminte
chimice, bioetanol şi biodisel sau la sortarea –
prelucrarea şi recuperarea deşeurilor.
Se poate comanda cu bandă cu nervuri în
formă de V sau cu „lopeţi”, cu lungimile
transportorului de 7,5; 10; 12,5; 15,
17,5; 20 m.

UTILAJ MOBIL PENTRU CURĂŢAT ŞI ÎNCĂRCAT CEREALE

Este un utilaj complex care uneşte avantajele procedeurilor de curaţare ulterioară şi înmagazionare a
cerealelor, accelerând semniﬁcativ înmagazioanarea.
Utilajul permite de asemenea descărcarea combinată cu curăţare ulterioară a seminţelor.
Utilajul se compune din: cuvă de alimentare mobilă T300, transportor mobil cu bandă T428 cu lungimea
de 10m, utilaj curăţat seminţe SM 1500-4, transportor mobil cu bandă pentru încărcat T248-2 cu
lungimea de 15m, sistem mobil de aspiraţie a prafului.
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TRANSPORTOR MOBIL CU BANDĂ
T-428-2

Transportor mobil cu bandă alcătuit din două părţi rulante, utilizat pentru depozitarea
cerealelor şi produselor granulate în hambare.

DATE TEHNICE

Tipuri
Productivitate (t/h)

T-428-2-10 m

T-428-2-12,5 m

T-428-2-15 m

T-428-2-17,5 m

T-428-2-20 m

100

100

100 / 150

150

150

10000

12500

15000

17500

20000

Bandă Principală
Distanţa dintre axe (mm)
Puterea electrică (kW)

4,0

4,0

4,0

7,5

7,5

Viteza benzii (m/s)

2,5

2,5

2,5 / 3,15

3,15

3,15

Lăţimea benzii (mm)

650

650

650

650

650

Banda
Înălţimea nervurii (mm)

PVC, cu inserţie din pînză în 3 rinduri cu nervuri în „V”
15

15

15 / 25

25

25

3000

3000

3000

3000

3000

2,2

2,2

2,2

2,2

Bandă distribuitoare
Distanţa dintre axe (mm)
Puterea electrică (kW)

2,2

Viteza benzii (m/s)
Lăţimea benzii (mm)

3,15-5,6 m/s cu regulator electronic de frecvenţa
850

850

850

850

850

Banda

PVC cu inserţie din pînză în 2 rînduri, înasprit macrocelular fără nervuri

Baleiaj

dreapta-stînga 45˚

T-428-1
Transportor mobil cu bandă pentru transportarea cartoﬁlor, legumelor, etc., cu lungimile de 7,5;
10; 12,5; 15 m, cu o viteză lentă a benzii în partea superioară. Este deosebit de practic pentru
însilozare.

