




Caracteristici tehnice
                                                                   
Q =  40  t/h ştiuleţi.
H =  3.500 mm                                      
L =  3.600 mm.
l =  1.500 mm.
P1  =  22 Kw.
                                                                  
P2  =  2 * 0,3 Kw pentru  
precurăţitor.







SEPARATOR BOABE DE PĂNUŞI

Acest utilaj este destinat separării boabelor din pănuşi, rezultate în urma 
depănuşării. 

Scopul este stocarea, apoi uscarea şi repunerea lor în circuitul de sortare 
calibrare.

Caracteristici tehnice

                                                                        
Q =  4  t/h.
H =  2.800 mm
L =  2.200 mm.
l  =  1.200 mm.
P =  1,1 Kw.



MAŞINĂ DE TRATAT SEMINŢE

Acest utilaj este destinat tratării pe cale umedă a seminţelor de grâu, porumb, 
floarea soarelui, soia, sfeclă de zahăr, etc.

Maşina de tratat seminţe poate fi folosită atât prin cuplare la un generator de 
220V/5KVA, adică izolat de alte utilaje, cât şi în fluxuri tehnologice la 380V, 
contribuind la satisfacerea cerinţelor clientului.

Graţie omogenizatorului cu spiţe, cât şi a aerului comprimat cu putere mare de 
pulverizare, utilajul acoperă uniform suprafaţa seminţelor cu substanţele de tratat.

Caracteristici tehnice

Q =  6  t/h.- manual
Q =  12  t/h cu utilajul montat 
în flux.                                                                      
H =  2.500
L  = 2.000 mm.
l =  1.000 mm.



Este un utilaj cu arie restrânsă de 
utilizare, dar cu o mare eficacitate în 
obţinerea rezultatelor dorite. 

Forma de prezentare a maşinii în timpul 
activităţii se regăseşte în serie de patru, 
pentru o maximă satisfacere a 
sortimentelor rezultate în urma selectării 
porumbului după dimensiunea bobului: 
SL (scurte şi lungi), ML (mici şi lungi), 
MR (mici şi rotunde), SR (scurte şi 
rotunde), LR (lungi şi rotunde), LL (lungi 
şi late).

În aceste condiţii, staţiile de condiţionat 
porumb pot dispune de eficienţă şi timp 
câştigat

MAŞINĂ DE CALIBRAT PORUMB (MCP)

Caracteristici tehnice:

Q =  3  t/h.
H =  2.800 mm
L  = 1.900 mm.
l =  1.000 mm.
P =  1,1 Kw.



VENTILATOR

Gama largă de aplicaţie a 
ventilatorului în special în 
agricultură, dar nu numai, îi 
determină pe clienţi să-l considere 
indispensabil acolo unde îşi poate 
etala maxima eficacitate: în aerarea 
produselor agricole, în uscătoare, la 
transporturi pneumatice, etc. 

Utilitatea lui constă în refularea şi 
aspiraţia aerului. 

Poate fi realizat la cerinţa clientului: 
cu ciclon de liniştire, tubulatură de la 
Ø160 pânã la Ø3000 mm, coturi cu 
diferite raze de curburã şi grade, 
coturi siameze, reducţii diverse, 
obturatoare.

Prin forma sa fixă sau mobilă, dar 
mai ales preţul său avantajos 
raportat la capacitate şi consum, 
ventilatorul devine întotdeauna 
necesar.           

11.000 m3 acţionat cu motor de 11 kw.
 5.500 m3 acţionat cu motor de 5,5 kw.
 3.000 m3 acţionat cu motor de  3 kw. 



Bandă transportoare

Acest sistem de transport are o capacitate foarte mare datorită susţinerii 
sale realizată pe role, cât şi a sistemului de acţionare prin electrotambur.
Mecanismul constă în mişcări de rostogolire, nu de frecare. Lungimea 
benzii diferă, ea ajungând la dimensiuni foarte mari în funcţie de cerinţă 
şi necesitate.

Prezente sub formã alveolarã, cu o înclinare variind de la 0º la 45º, cât şi 
un consum mic de energie electrică, ele pot fi folosite în orice mediu 
datorită sistemului de acoperire, în transportul produselor agricole, 
agregate pentru construcţii, mase plastice, etc.
Benzile transportoare închinate sunt prevăzute cu racleţi în V pentru a da 
un randament mai mare.

Un alt tip de bandă transportoare este şi masa de sortare cu lăţimea de 
1250 mm, dimensiune standard.

masa sortare banda transportoare



Vibrotarar.

Vibrotarar curăţat cereale 
în vederea depozitării.
                                                                                                           
Caracteristici tehnice

                                                        
Q Q =   20 ÷25 t/h.
H =     2.300 mm
L =     3.400 mm
l =     2.500 mm.
P =     0,7 Kw.

Utilajul este destinat efectuării operaţiei de precurăţire cât şi a celei de 
curăţire ale diferitelor sortimente de seminţe cum ar fi: seminţe de 
cereale, rapiţă, soia, porumb, floarea soarelui, etc. 

Posibilitatea folosirii acestei maşini agricole se regăseşte în fluxurile 
tehnologice ale staţiilor de condiţionat seminţe, în silozuri, în fabrici de 
ulei, etc. 

Pe lângă acest tip prezentat în imaginea de mai jos există şi vibrotarar 
de dimensiuni mai mici.



                                                  ELEVATOR CU CUPE

Utilajul ce prezintă capacitatea de a transporta în 
poziţie verticală materiale granulare, făinuri, 
cereale, produse de carieră (nisip, pietriş, etc.), 
poate fi livrat la destinaţie în funcţie de cerinţa 
clientului.

 Utilitatea lui se regăseşte în alimentarea 
silozurilor metalice cât şi a celor din beton, 
fluxurilor tehnologice de sortare, precurăţare, 
ambalare, alimentare a diverselor utilaje, etc.

 Lăţimi cupe:                                                   
 100÷250mm

Înălţimile depind de suportul pentru susţinere 
putând atinge şi 80m.

Debitele de transport pot fi de la 6t/h ÷80 t/h în 
funcţie de caracteristicele produsul transportat 
(densitate, unghi de taluz natural, umiditate, 
etc.)

Pot fi executate şi din oţel inoxidabil cu bandă 
alimentară. 



Selector vibrator.

Utilajul este destinat efectuării operaţiei de curătire cât şi cea de precurăţire ale 
diferitelor sortimente de seminţe cum ar fi: seminţe de cereale, rapiţă, soia, 
porumb, floarea soarelui, etc. 

Posibilitatea folosirii acestei maşini agricole se regăseşte în fluxurile 
tehnologice ale staţiilor de condiţionat seminţe, în mori, în fabrici de ulei, etc. 

Acest utilaj este prevazut la evacuare cu o hota de aspiratie pentru praf si 
corpuri straine usoare, ce nu apare in poza.
Caracteristicile tehnice şi de gabarit ale acestor utilaje sunt următoarele 

Selector curăţat cereale în 
vederea depozitării.
                                                                                                           
Caracteristici tehnice:

                                                        
Q =   3.5-4t/h seminte; 7-
10t/h precuratire.
H =     2.000 mm
L =     2.500 mm
l =     1.700 mm.
P =     0,7 Kw.





MAŞINĂ CALIBRAT CU TREI SITE AŞEZATE 
PE TREI NIVELE. Tip SR3N.

Utilajul este destinat calibrării seminţelor. Acest lucru presupune satisfacerea unui 
standard ridicat al produsului finit, cât şi aducerea unui profit îmbucurător pentru 
clientul nostru.

Calibrorul este conceput să lucreze mobil sau în flux cu alte echipamente 
necesare în prealabil (vibrotarar, gravitator vacuumatic), oferind avantajul unei 
capacităţi mari de lucru la o putere mică de consum.

Cu o dimensiune standard şi la un preţ avantajos, maşina de calibrat selectează 
produsul prin şase site alveolate aşezate pe trei nivele cu câte doi tamburi de 
diametru  300 mm astfel încât garantarea calităţii produsului este asigurată.Cu alte 
cuvinte  oferă un randament bun raportat la cantitate şi timp. 

Echiparea selectorului pentru seminţe se va face cu site alveolate, iar pentru 
precurăţire se va face cu site plane.

Caracteristici tehnice

Qseminţe = 5  t/h.
Qprecurăţire = 7 t/h.
H =  2.650 mm
L  = 2.405 mm.
l =  1.045mm.
P =  1,1 Kw



SILOZURI METALICE

Sunt  confectionate din tabla zincata, asamblate cu suruburi si etansate cu silicon intre placi. 
Silozurile includ: ventilame aerare pe o suprafata de minim 15% din total arie siloz, scara de 
acces pe exteriorul cilindrului cat si pe interiorul acestuia, usa de acces pe cilindru si pe acoperis 
cu nacela de stationare la streasina, acoperis inclinat la 30 grade pentru o umplere cat mai buna 
a silozului, scara cu trepte pe acoperis pentru a putea ajunge la gura de incarcare din varful 
silozului, tuburi de decompresie; 

Silozuri metalice cu fund conic, cu o inclinatie 
de 45 grade ce se autocurata, recomandate in 
special    semintelor de cereale si plante tehnice 
dar nu numai. Acest tip de silozuri pot ajunge 
pana la o capacitate de 250t (densitatea de 
750kg/mc). Silozurile de pana in 50t pot fi montate 
pe suport cu acces auto sub acestea, fiind folosite 
in eficientizarea livrarii de cereale in liniile de 
stocare.

Silozuri metalice cu fund plat cu capacitati ce 
ajung la 2000t destinate pentru stocarea de 
cereale, prevazute cu sistem de aerare la baza 
silozului si optional cu sistem de monitorizare 
temperatura.

Subansamble silozuri metalice
Pasarele pentru transportoarele aflate pe varful 
silozului
Suporti pasarela pe cilindru
Suport pasarela pe varful silozului
Suport sustinere elevatorSistem de monitorizare 


