TŘÍDÍCÍ STŮL
Jednoduchost v třídění
Doprava prostřednictvím hladkého pásu s volitelnými rychlostmi zajišťuje pohodlné a efektivní třídění hroznů.
SOCMA přichází s designem snadno demontovatelného třídícího stolu pro zajištění jednoduchého čištění a dalších možností, které
zajišťují splnění širokého spektra požadavků.
Jednoduchost v třídění
Doprava prostřednictvím hladkého
pásu s volitelnými rychlostmi
zajišťuje pohodlné a efektivní třídění
hroznů.
SOCMA přichází s designem snadno
demontovatelného třídícího stolu pro zajištění
jednoduchého čištění a dalších možností, které
zajišťují splnění širokého spektra požadavků.
Firma SOCMA, věrná své inovační strategii, věnovala
zvláštní pozornost zejména
ź komplexnosti třídících činností až do sběru odpadu
ź snadnosti čištění
ź jednoduchosti konstrukce kvůli usnadnění demontáže
ź ergonomii pracovních pozic
ź racionalizaci posuvného pásu.
Tak se zrodil třídící stůl SOCMA…
Třídící stůl se skládá
ź jednodílného rámu z nerezové oceli typu 304
ź hladkého pásu o šířce 600 nebo 800 mm
ź speciálního zařízení, které umožňuje povolení nebo utažení pásu během
několika sekund
ź sklopné postranice pro snadnější čištění
ź motoru s převodovkou a elektronickým redukčním měničem pro nastavení
požadované rychlosti pásu
ź násypky pro výběr hroznů
ź zařízení pro stírání pásu
ź všechny nerezové komponenty jsou vybaveny pískovou úpravou.
Možnosti
ź koše na straně pro návrat odpadu
ź skluzný žlab na konci mlýnku
ź nastavitelné nohy.

Třídící stůl SOCMA ve stručnosti
ź Jednoduchá demontáž.
ź Ergonomie pracovní pozice.
ź Snadná čistitelnost díky jednoduchosti demontáže.
ź Přizpůsobivost umožňující použití za různých podmínek.

Princip použití
Sklopné postranice jsou v takovém úhlu, který dovoluje pohyb rukou bez
překážek.
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Dvě násypky pro sběr odpadu jsou umístěny na bocích. Jsou zachyceny na
výstupcích pro snadnou demontáž, čištění a úklid. Jsou navrženy tak, že ruka
operátora je přirozeně podepřená.
Elektronický měnič a zoubkovaný válec umožňují nastavení rychlosti pásu v
závislosti na objemu materiálu.
Dobrá čistitelnost
Rám, zkonstruovaný z jednoho kusu nerezové oceli, je navržen speciálně bez
vyčnívajících částí, které by mohly znesnadnit čištění.
Bočnice, které jsou vyrobeny také z nerezové oceli, jsou nakloněny. Díky
tomu je oplachování usnadněno.
Pomocí upínáků lze rychle uvolnit pás a následně pro čištění použít proud
vody. Na konci dne nebo sezóny je pro důkladné umytí třeba pouze
vytáhnout spojovací čep a následně vyjmout pás.
Uživatel může v jedné minutě rozebrat třídící stůl na části, a to bez jakékoli
další nutné asistence.
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