
skiold makes the difference!

FlexibILIS CSIGÁK ÉS TARTÁLY

SKIOLD FELXIBILIS CSIGÁK ÉS ÁSVÁNYI ANYAG TARTÁLYOK 
Ásványi anyag tartályok  400  és 700  literes
Flexibilis csigák  75  és 90  mm
Számos módon kombinálható 
Szinte minden alapanyaghoz használható



Ásványi anyag tartályok

Ásványi anyag tartály Nehéz alapanyagok

Általában a premixeket a keverőbe vagy egy nedves tartályba 
juttatjuk. Ezeknek az anyagoknak a szállítására a 40 mm-es 
hajlékony csiga a legalkalmasabb. Alacsony a kapacitás és 
ebből adódóan pontosabb a mérés. Ha kevés a hely akkor két 
Skiold ásványianyag  tartályt elhelyezhetünk egymás tetején 
is. De ha két Skiold ásványianyag tartályt helyezünk el 
egymáson akkor figyelembe kell venni, hogy a felső tartály 
töltési magassága nagyobb mint az alsó tartálynak.

Bizonyos alapanyagok nem ömlenek bele egyszerűen és 
könnyen a tartályba. Ennek a problémának a kiküszöbölése 
érdekében a SKIOLD két megoldást javasol. A Skiold 
ásványianyag tartályt a falánál két részre oszthatjuk (opció) 
vagy nagyon nehéz alapanyagok esetén egy 0,75 kW-os keverő
 szerkezetet kell beszerelni. Ennek köszönhetően az alapanyag 
áramlás folyamatos lesz.

Méretek

Felhasználási példa

Technikai jellemzők

400 L & 700 L :
Ø 75 mm felxibilis csiga

 Ø 90 mm flexibilis csiga 
Ø 102 m csőcsiga  
Bolygató 0.37 kW 
 



Flexibilis csigák
A SKIOLD hajlékony csigák kétféle méretben léteznek 75 
mm-es átmérővel és 90 mm-es átmérővel. Mindkét modellhez
tartozékok széles skálája rendelhető, ennek köszönhetően 
szinte mindenféle szállítási feladat ellátására ideálissá 
alakítható. A csiga hengerelt acélból készül ezért működés 
közben is stabil marad. A kisebb csiga ideális ásványok, 
vitaminok illetve halliszt szállításához.

MEGHAJTÓ EGYSÉG

BEMENET / KIMENET

A meghajtó egység mindig hajtóműves motorral van ellátva. 
Ennek az üzemeltetési költsége alacsonyabb mint az ékszíjas 
hajtásnak. A meghajtó egységet a kimenetre és a bemenetre 
egyaránt fel lehet szerelni. De a bemeneten javasol a 
meghajtó egység elhelyezése. Ha a csiga mindkét végét 
motorral látjuk el akkor a csiga maximális hossza 30%-al 
megnövelhető.

A bemenet 300x300 mm méretű. Ezt a későbbiekben további 
elemekkel lehet bővíteni. A Skiold Flexibilis csigához 
rendelhető kettős bemenet is vagyis az anyagot egy silóból 
két különböző helyre is lehet szállítani. 

A kimenet 150 mm-es és elő van készítve egy megállító 
szenzor felszereléséhez. A kimeneteket egymáson is el lehet 
helyezni ezáltal két különböző helyről érkező anyagot is lehet 
fogadni ezáltal elkerülhető a több bemenet felszerelése.

KÖZBENSŐ BEMENET

Közbenső bemenetek kapacitás limit nélkül használhatóak 
olyan helyeken ahol ugyanazon csigához két bemenet is 
szükséges. Ezek 100%-ban kitölthetik a csigát, a következő 
megkötésekkel. A Skiold Felxibilis csiga teljes hossza 
maximálisan 20 méter lehet. A közbenső bemenetet az első 
bemenettől legalább 3 m távolságban kell elhelyezni. A Skiold 
Flexibilis csiga nem alkalmas 0,75-nél nagyobb sűrűségű 
anyagok szállítására.

TAKARMÁNYOZÁS

A Skiold Flexibilis csigák ideálisan elhelyezhetők 
takarmánykeverő üzemekben és kisebb üzemekben is. Az ára 
nagyon kedvező. Végül a rendszer egyesíti a csigás szállítás és 
a hajlékony csövek nyújtotta előnyöket.

Közbenső  bemenet  300  x 
300 mm Speciális bemenet / Q20-as csatlakozás
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Max. Technikai jellemzők

Flexibilis csigák sűrűség

Max. Hossz.

0.75 kW

Max. Hossz.

 1.1 kW

Max. kapacitás

kg/óra

Ø75 mm pitch = 60 mm

Őrölt anyagg 0.6 30 50 1100

Grain/pellets < Ø 6 mm 0.75 30 50 1500

Őrölt gabona 0.4 30 50 700

Ø75 mm pitch = 40 mm

Ásványok 1.0 20 - 850

Ø90 mm pitch = 60 mm

Őrölt anyag 0.6 25 50 1400

Gabona/pellet < Ø 12 mm  0.75 25 50 2500

Őrölt gabona 0.4 25 50 900

45° FOKOS 75 MM ÁTMÉRŐJŰ FLEXIBILIS CSIGA

45° FOKOS 90 MM ÁTMÉRŐJŰ FLEXIBILIS CSIGA

Speciális bemenet Q20-as csatlakozással

Bemenet Q20 

Motoros kimenet

Meghajtó egység,érzékelővel
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