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Urządzenie przeznaczone do dokładnego oczyszczania  

zamrożonych : jagód, porzeczek, dzikiego bzu, agrestu  i.t.p. 

metodą odszypułkowania i polerowania - jednocześnie.  
Proces należy prowadzić w niskiej temperaturze minus(15-23)0C. Produkt 

podany do kosza zasypowego z rozdrabniaczem należy dozować uchylnym 

szybrem oraz stosować odpowiednią prędkość obrotową  ( nastawa 

bezstopniowa falownikiem) zespołu odszypułkująco-polerującego ( wał dł. 

3000mm z zamontowanymi segmentami wstęgi ślimaka i szczotek walcowych 

umieszczonych w cylindrycznym sicie  z wzdłużnymi otworami). Produkt 

przesuwając się wzdłuż sita ulega otarciu między sobą i powierzchnię sita. 

Wstęga ślimaka przesuwa i odszypułkowuje, szczotki polerują. Odpady 

przedostające się przez oczka sit, opadają do wanny – rynny, skąd umieszczony 

przenośnik ślimakowy przesuwa je do centralnego wysypu z uchwytem na 

worek. Produkt oczyszczony przedostaje się do wysypu  z zamknięciem (opcja 

z uchwytem na worek). Wzdłuż sit zamocowane osłony uniemożliwiające stratę 

ciepła oraz nakierowujące odpady do wanny. Sita i osłony uchylne co sprawia, 

że urządzenie jest proste do mycia  i serwisu. Napęd na wszystkie zespoły 

jednym silnikiem poprzez koła pasowe.  

 Wydajność ...............................................................do 4,5 T/h ( jagoda ) 

 Zasilanie ........................................................5,0 kW, ~3x380 V, 50 Hz. 

 Kąt pochylenia  regulowany ………………………..……..........( 0 – 10 )  

 Wielkość oczek w sitach……………………………..…....3x20 - lub inne 

 Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość)….3400 / 850 / 1800 

 Wysokość ( zasypu / wysypu ) ……………………......…..….1800 / 750 

 Masa .........................................................................................~380 kg 

 

Urządzenie przeznaczone do dokładnego oczyszczania  

zamrożonych : jagód, porzeczek, dzikiego bzu, agrestu  

itp. po procesie odszypułkowania.  
Proces należy prowadzić w niskiej temperaturze minus(15-23)0C. 

Produkt podany do kosza zasypowego należy dozować uchylnym 

szybrem oraz stosować odpowiednią prędkość obrotową                          

( nastawa bezstopniowa falownikiem) zespołu polerującego ( wał 

dł. 3000mm z zamontowanymi na przemian segmentami wstęgi 

ślimaka  i szczotek walcowych umieszczonych w cylindrycznym 

sicie  z wzdłużnymi otworami). Produkt przesuwając się wzdłuż 

sita ulega otarciu między sobą i powierzchnię sita. Wstęga 

ślimaka przesuwa, szczotki polerują. Odpady przedostające się 

przez oczka sit, opadają do wanny – rynny, umieszczonej wzdłuż 

zespołu polerowania–sit. Produkt oczyszczony przedostaje się do 

wysypu  z zamknięciem (opcja z uchwytem na worek). Wzdłuż sit 

zamocowane osłony uniemożliwiające stratę ciepła oraz 

nakierowujące odpady do wanny. Sita i osłony uchylne co 

sprawia, że urządzenie jest proste do mycia  i serwisu.  

 Wydajność ....................................................................do 3,0 t/h 

 Zasilanie ...........................................5,0 kW, ~3x380 V, 50 Hz. 

 Kąt pochylenia  regulowany ……..…….…..........( 0 – 10 )  

 Wielkość oczek w sitach……………………....3x20 - lub inne 

 Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość)….3400 / 850 / 1800 

 Wysokość ( zasypu / wysypu ) …....................…..….1800 / 750 

 Masa ...............................................................................~350 kg 
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