Graudaugu sēklu kodinātājs PKS- 20P un PKS- 20 PT

Graudaugu sēklu kodinātāji PKS- 20 P un PKS- 20 PT ir stacionāri, kameras tipa
lieljaudas kodinātāji, kuri paredzēti uzstādīt lielos sēklu sagatavošanas kompleksos un
saimniecībās.
Šiem modeļiem ir 2 pakāpju kodināšana: primārā- notiek kamerā un sekundārālāpstiņu veida izkraušanas gliemežtransportierī.
Virsmas, kas saskarās ar kodināšanas šķidrumu izgatavotas no nerūsējošā tērauda.
Izkraušanas gliemežtransportieris ir aprīkots ar ātruma regulāciju.
Modelis PKS- 20 P ir paredzēts strādāt ar divām ķīmijām vienlaicīgi, tāpēc tam ir
uzstādītas 2 tvertnes un 2 sūkņi. Šīm modelim pirms darba uzsākšanas maisījums ir
jāsajauc ar ūdeni un jāuzpilda tvertnēs.
Modelis PKS- 20 PT ir paredzēti darbam ar vairākām kodnēm vienlaicīgi, veicot
kompleksu sēklas apstrādi tos miksējot pēc ieregulētajiem parametriem. Tie tiek aprīkoti
ar vairākiem sūkņiem no diviem līdz četriem.
Darba šķidrumu nav nepieciešams iepriekš sajaukt, jo ķīmijas tvertnes un ūdens padeve
notiek atsevišķi, un tā tiek sajaukta vajadzīgās proporcijās pirms izsmidzināšanas uz
sēklas materiāla.
Kodinātāji ir aprīkojami ar līmeņa sensoriem, graudu vienmērīgu padevi caur rotācijas
slūžu, apjoma kontroli un padevi ar svariem. Tie darbojas automātiskā režīmā pēc
ieregulētajiem iestatījumiem.
Tie ir ērti apkalpojami un tīrāmi, jo nokomplektēti no viegli izjaucamām detaļām un
aprīkoti ar servisa lūkām.
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Graudaugu sēklu kodinātājs PKS- 20P un PKS- 20 PT

Apraksts

PKS- 20 P

PKS- 20 PT

Ražība, t/h

3- 18 t/h

3- 18 t/h

Tips

Caurplūdes

Caurplūdes

Kīmijas tvertnes tilpums, L

2 x 280 L

2- 4.gab

Sūkņa ražība, l/min

0,1- 3,3 L/min

0,1- 3,3 L/min

Stravas padeve, V

380 V

380 V

Elektrojauda, KW

2,49 KW

3,0 KW

Iekārtas svars (Tukša), kg

230 kg

Izmēri (Gar. x Plat. x Augst.), mm

1900 x 1390 x 2400 mm

Maskavas iela 450 N
Rīga, Latvija LV-1063
Mob. tel. 29252890, 24117174
www.preissbuve.lv
E- pasts: birojs@preiss.lv

