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DM6 GRAVITÁCIÓS KALAPÁCSOS DARÁLÓ
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SKIOLD DM6 GRAVITÁSIÓS KALAPÁCSOS DARÁLÓ
Alacsony hőtermelés
Kevesebb kicsapódó pára
Alacsony energia felhasználás
Nagy őrlési kapacitás
Egyszerű és megbízható konstrukció
Speciális kivitel CCM kukoricához
7,5 - 22,0 kW-os motorokkal
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SKIOLD DM6 GRAVITÁCIÓS KALAPÁCSOS DARÁLÓ

Az alapanyagot a rotor a daráló közepébe szívja és 
egyenletesen osztja el a rostán.  A darálás során az alapanyag 
lehűl ezáltal minimális hő termelődik működés közben. A szívó
 hatás és a mechanikus szállítási mód kombinálásával elérhető
 a legjobb energia felhasználás.

ROSTÁK

A fonott hálós szerkezetű rosta nagyobb darálási 
kapacitást tesz lehetővé. A hagyományos szerkezetű rosta
 ezzel szemben hosszabb élettartamú. 

KALAPÁCSOK

A darálási paraméterek az alapanyag fajtájától és a 
nedvesség tartalmától függ. A standard daráló maximum 
20% nedvesség tartalmú anyag darálásához használható.

A kalapácsok erősített kivitelben készülnek és további fém 
betétek heggeszthetők rá a még jobb élettartam elérése 
érdekében. Az alap kivitelű kalapácsok hosszú és 
problémamentes működést garantálnak. Minden kalapács 
minőség ellenőrzésen megy keresztül.

A Skiold DM6 darálóba két féle rosta szerelhető. ún. fonott 
háló illetve hagyományos lemez szerkezetű rosta.

Magas nedvességtartalmú (akár 40%) kukorica (CCM) 
őrléséhez speciális kivitelő daráló rendelhető. Ennek a 
darálónak a rosta belső oldalán egy kaparó kés található, mely
folyamatosan tisztán tartja a rostát.

KUKORICA
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A Skiold DM6 Gravitációs daráló egy újonnan kifejlesztett 
berendezés, elsősorban sertés és szárnyas takarmány 
előállításához. A darálóban nem található dobóventilátor ezért
 az alapanyagot mechanikusan kell a rotorba juttatni. A már 
megdarált anyag elszállítása is mechanikus szállító eszközök 
segítségével lehetséges. A Skiold DM6 daráló bemenet nem 
rendelkezik adagoló egységgel, ezért a darálási teljesítmény 
szabályzása frekvencia szabályozott adagolócsigával 
lehetséges. Ennek köszönhetően a  Skiold DM6 daráló motor 
terhelése folyamatosan optimális szinten tartható, így búza 
esetén 4 tonna/óra teljesítmény is elérhető.
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