Kross och utfodringssystem
för torr och syrad spannmål

HD-spiraltransportörer • Murska 220 valskrossar & utrustning

Murska
spiraldelar

1+2 Huvudmotor för tömning
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Med en spiraltransportör är det smidigt att transportera spannmål, mjöl och granulatfoder. Spiralkomponenterna är lätta att koppla ihop med varandra.
Med hjälp av böjar kan man undvika hinder eller
styra transportören i önskad riktning. Den flexibla
stålspiralen är skonsam mot materialet. Transportören
är också tystgående. Röret finns tillgängligt med ø75
mm och ø110 mm diameter. Spiralmotorn finns med
flera olika alternativa rotationshastigheter.

•
•
•
•

Där spiraltransportbanden möts
Positioner för detektorer
Motorer 0,75 kW – 2,2 kW
Rotationshastighet efter behov
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Huvudtömningsmotor
• Motorer 0,75 kW – 2,2 kW
• Rotationshastighet efter behov

Röret till Murska HD är utrustat med med en hård
väggtjocklek på 5,2 mm och avsett för spiralanvändning. Hållfastheten i Murska HD är av toppklass.
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Förflyttning av granulatfoder
till två mjölkningsrobotar

FLEXIBEL – TYSTGÅENDE – SKONSAM
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1. Mellanutlopp, öppen modell
2. Mellanutlopp med spjäll
3. Rörkoppling
4. Spiral för ø75/ø110 mm rör
5. HD-spiralrör: böjning 45o, ø75/ø110 mm
6. HD-spiralrör: rakt ø75/ø110 mm
7. Silobottenmatare med fyllningsjustering
8. Silobottenmatare med fyllningsjustering, rund
9. Fyllningshuvud för spiral, justerbar fyllningsvolym
10. Fyllningshuvud för spiral, med lager
11. Tömningshuvud, med lager
12. Tömningshuvudmotor
13. 1+2 Tömningshuvudmotor
14. Genomförande tömningshuvud
15. Styrcentraler och detektorer
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Exempel på transportörslösningar

Förflyttning av spannmål med
två transportörer till krossen Krossning med Murska 220SM
valskross - förflyttning
till mellansilo - snabb mellantransportör till matningsvagn
Påfyllning av automatisk
matare med granulatfoder och
krossad spannmål

Murska valskrossar
för bearbetning av torr
och syrad spannmål
Med valskrossen kan torr spannmål krossas
till gryn då fodret passar bättre till djurfoder
Murska 220 SM är en modern valskross av toppkvalitet för krossning
av torr och propionsyrad spannmål. Den är ett resultat av långsiktig
produktutveckling och fungerar lika bra i en automatisk matningskedja som i ett manuellt matningssystem.
Valsarna befinner sig i hjärtat av kvarnen. Därför har de ägnats särskild
uppmärksamhet. De är fjäderbelastade, kugghjulsdrivna (med båda
valsarna i drift) och härdade. Säkerhetsmagneterna skyddar valsarna
från metaller.
Valsytan är utrustad antingen med punkträffling eller 2/3 mm spår.
Punkträfflade valsar är lämpliga för användning med torr och syrad
spannmål.
Eftersom det är möjligt att starta Murska 220 SM med spannmål
mellan valsarna, kan den även installeras direkt under en silo.
Mångsidigt utrustningsurval för transport av spannmål till och från krossen

Murska 220 SM
Effekt
Effektbehov
Höjd
Bredd
Längd
Vikt
Fodersilovolym
Skyddsmagneter

Förkross
Kapacitet
Effekt
Magneter
Längd
Bredd
Höjd

Bottenmatare

Toppmatare

Sugpåfyllningsenhet

600-1500 kg/h
4 kW
650-1300 mm
600 mm
830 mm
180 kg
20 l
2 x ø80 mm

Upp till 3000 kg/timme
4 kW elmotor
2 st. 80 mm
750 mm
365 mm, bredd med motor 650 mm
385 mm

Kombinerad påfyllningsenhet

Förkross
Murska förkross är speciellt framtagen för krossning av åkerbönor,
ärtor och majs med spannmål tillsammans med Murska 220 valskross.
Den kan även användas separat som en egen enhet för krossning av
bondbönor, ärtor och majs.
Valsarna drivs av en elmotor på 4 kW och en oljebadsväxel.
Driften mellan valsarna sker med extra härdade kugghjul.
Förkrossen är behagligt tystgående och dammfri.
Förkrossens drift kontrolleras med hjälp av styrcentralen och en givare.
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