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Katalogový list č.3 -VHD

Název zařízení:

Kód provedení:
DOPRAVNÍK VYHRNOVACÍ

DVYH
DVYS

Popis zákl. funkce:
Dopravník slouží k odsunu štěpek, kůry, pilin, odřezků apod. od pily, odkorňovače, sekačky dřevního odpadu
apod. do sila či na valník. Materiál je dopravován kovovými nebo dřevěnými unášeči taženými transportním řetězem. Dopravník je stavebnicové konstrukce sestávající z hnací stanice, napínací stanice, rovných rámů, spodních oblouků a horních oblouků. K pohonu je použit převodový elektromotor.

Obecné parametry:
-délka dopravníku Ld(m)................................ 2 - 50
-šířka koryta Šk(mm)..................................... 400; 500; 600; 700; 800; 1000
-výška dopravníku Hd(mm)............................. 0.25 - 20
-rychlost V(m/min)........................................ 20 - 60
-příkon elektromotoru P(kW)......................... 2.2 - 7.5

Provedení /kód:
-Dopravník vyhrnovací horní /DVYH
-Dopravník vyhrnovací spodní /DVYS

Popis jednotlivých provedení:
Dopravník vyhrnovací horní /DVYH
Dopravník slouží k odsunu štěpek, kůry, pilin, odřezků apod. od pily, odkorňovače apod. do sila či na valník.
Materiál je dopravován v horní části koryta kovovými nebo dřevěnými unášeči taženými po stranách transportním řetězem. Dodává se v těchto provedeních: -rovný
-šikmý
-se spodním obloukem
-s horním obloukem
-se dvěma oblouky
-prachotěsný
Technické parametry:
-délka dopravníku Ld(m)................................ 2 - 50
-výška dopravníku Hd(mm)............................. 0.25 - 20
-šířka koryta Šk(mm)..................................... 500; 600; 700; 800; 1000
-úhel sklonu α(°)............................................. 0; 15; 32; 35; 40; 50; 60
-rozteč unašečů Tu(mm).................................. 600 -1200
-dopravní řetěz(standardně)............................. M80 S100 ČSN 26 0401
-rychlost V(m/min)........................................ 20 - 60
-příkon elektromotoru P(kW)......................... 2.2 - 7.5
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Dopravník vyhrnovací spodní /DVYS
Dopravník slouží k odsunu štěpek, pilin, krátkých odřezků apod. od pily, sekačky apod. do sila či na valník. Materiál je dopravován ve spodní části koryta dřevěnými unášeči taženými jedním středovým transportním řetězem.
Dodává se v těchto provedeních: -rovný
-šikmý
-se spodním obloukem
-s horním obloukem
-se dvěma oblouky
-prachotěsný
Technické parametry:
-délka dopravníku Ld(m)................................ 2 - 50
-výška dopravníku Hd(mm)............................. 0.25 - 20
-šířka koryta Šk(mm)..................................... 400; 500
-úhel sklonu α(°)............................................. 0; 25; 30; 31; 45; 50; 65
-rozteč unašečů Tu(mm).................................. 500 -1000
-dopravní řetěz(standardně)............................. M80 S100 ČSN 26 0401
-rychlost V(m/min)........................................ 20 - 60
-příkon elektromotoru P(kW)......................... 2.2 - 7.5
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