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K Robosztus, kompakt, megbízható. Egyéni tulajdonságaik növelik 

a teljesítményt és fokozzák az alkalmazhatóság rugalmasságát.

NSD 1 - egy rostaszekrényes gabonatisztító. Teljesítménye: 25-35 t/h.
NSD 2 – két rostaszekrényes gabonatisztító. Teljesítménye: 50-70 t/h

Gumilabdás rostatisztítás, amely nem 
igényel beállítást vagy karbantartást.

Dupla légtisztítás: a tisztítóba beérkező és 
a tisztítóból távozó termény légtisztítása.

Nagy hosszban kialakított légutak  
biztosítják a nagy hatásfokú légtisztítást.

tisztítógépek további előnyös tulajdonságai:

Légtisztítás két alkalommal: 
a beérkező magból a berendezés magfüggönyt képez, amelynek 
átszívásával eltávolítja az apró szennyezőket. Miután a mag 
áthaladt a rostaszakaszokon és az egyes magok szétváltak, a 
tisztítóból történő távozás előtt egy újabb átszívással a még 
fennmaradt apró szennyezőket is eltávolítja az intenzív légáramlás.

Nagy rostafelület, amely osztott rostákból áll, így a rosták cseréje 
egyszerű művelet egy egyszerűen működtethető rögzítő szerkezet 
alkalmazásának köszönhetően. A rosták cseréje gyorsan és könnyen 
elvégezhető még hosszú ideig tartó tisztítási periódusok után is.

Több célú felhasználhatóság: normál tisztítási módban, amikor a felső és az alsó rostát 
egyidejűleg használjuk.

• a felső rostán átesik a mag és a nagy szennyezők lecsúsznak a felső rosta felületéről.
• Az alsó rosta lyukmérete kisebb, mint az értékes mag mérete, ezeken a lukakon a
 kisméretű szennyezők esnek át és a felületről a mag a „jó áru” kimenetbe kerül 

továbbításra.



Műszaki paraméterek
Tisztító 
 típusa

Hossz 
(mm)

Szélesség 
(mm)

Magasság 
 (mm)

Meghajtási telj. 
(kW)”

Súly 
(kg)

Légtelj. 
(m3)

Rostafelület 
(m2)

Telj. normál
üzemódban(t/h3)

Gyors- 
tisztítás

NSD 1
2600 1500

2400 1,5+2,2 5400 3,2 3,2 25 35
NSD 2 3050 1,5+4,0 9000 6,4 6,4 50 70

Megjegyzés: a fenti teljesítmény adatok búzában értendőek 250 kg / m3 fajsúly és 15% nedvességtartalom esetén.

Pannonagri Kft.
2890 Tata, Toldi M. u. 15/A., Tel. 34/487-111, fax: 34/487-222
e-mail: pannonagri@t-online.hu, www.pannonagri.hu

Ezen kívül léteznek más beállítási lehetőségek is, amelyek a következők:

• Minden rostaszakasz a nagyméretű szennyezőket távolítja el.
 Előtisztításnál vagy amikor repcemagot tisztítunk, csak a nagy szennyezők eltávolítása 

szükséges. Ebben az esetben minden rostamezőbe nagylyukú rostákat helyezünk és 
duplájára növeljük a nagylyukú rostafelületet ezzel növelve az előtisztítás hatékonyságát.

• Minden rostaszakasz a kisméretű szennyezőket távolítja el.
 Amikor csak kisméretű szennyezők eltávolítása szükséget, vagy sörárpát osztályozunk 

egy egyszerű kimenet változtatással lehetővé válik hogy minden rostamezőbe kislyukú 
rostákat helyezzünk ezzel duplájára növeljük az aprószennyezők eltávolítására szolgáló 
rostafelületet és növeljük a tisztítás vagy osztályozás hatékonyságát.

Az osztott rosták lehetővé teszik, hogy a rostaszakaszok hosszú ideig tartó rostálás után vagy 
erősen szennyezett gabona tisztítása után is könnyen és gyorsan cserélhetőek legyenek.
Mindezt az egyszerű rögzítő szerkezet teszi lehetővé.


