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Nätsorterare WG 900
Skonsam sortering för större framgång över hela linjen

Att sortera är att vinna
Skörden varierar i form och storlek. Men

gör det möjligt att sortera potatisar,

separat maskin eller integrerad version,

marknaden efterfrågar ofta enhetlighet

lök och andra grönsaker efter storlek

med Grimme nätsorterare WG 900 tar

och kvalitet. Därför är nätsorterare en

och på ett sätt som är skonsamt för

du chansen till större värdeökning över

perfekt komponent i din lagerlinje. De

produkten. Oavsett om du föredrar en

hela linjen.

WG 900 Stand-Alone

Framgångsrik lagring: sortera
och transportera skonsamt
Exakt och skonsam: Grimme
nätsorterare (1) arbetar med en
900 mm bred matta av gummi.
De står på stabila hjul och kan
flyttas för hand eller med truck.
Steglösa drivenheter, en speciell
transportvals och minimala
fallhöjder med vadderade
styrplåtar ger skonsam hantering
av produkten.

Skonsam transport: Det finns
vadderade sliskar (2) eller
transportband (1) till WG 900.
Det finns sorteringsnät (3) i
olika standardmått.
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Under nätet sitter en skak över
hela bredden (4). Den förhindrar
att produkten blockerar under nätet.
Hastigheterna hos band och
skak kan ställas in steglöst,
oberoende av varandra. Då får du
alltid en ”mjuk” produkttransport där
du kan sortera så väl runda som
avlånga sorter.
Den gula paddelvalsen lyfter
försiktigt upp produkten från
bandet. En extra vals (5) förhindrar
stopp orsakade av blast eller sten,
finns som tillval.

WG 900 SOM MODUL I LAGERLINJER

Separat eller dubbel: en
kraftfull modul i linjen
Tillsammans är de ännu
starkare: Kombinera den
höga kapaciteten hos
fraktioneringsvalsar med
precisionen hos en
efterföljande nätsorterare.

1

Beroende på modell kan en (1)
eller två nätsorterare integreras
bredvid varandra (2) bakom
sorteringsbordet hos Grimme
RH-kombi-serien. Fråga gärna
om tips och råd.
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Modul konstruktionen hos
WG 900 gör det möjligt att
sätta flera nätsorterare i rad
utan elevator mellan (3). På
det här viset sorterar man extra
skonsamt, från riktigt smått till
stort. Alla WG 900 har extra
breda transportband för att
göra den effektiva sorteringsytan
så stor som möjligt.

Tekniska data
WG 900 med produktslisk

WG 900 med extra produkttransportband

Längd
Bredd
Höjd

2700 mm
2150 mm
1375–1600 mm

2700 mm
2150 mm
1375–1600 mm

Vikt

880 kg (standardutförande)

960 kg

Hastighet nät

5–30 m/min

5–30 m/min

Hastighet
produkttransportband

–

5–25 m/min

Inmatningshöjd

Minimalt 1075 mm
Maximalt 1300 mm (anpassningar efter förfrågan)

Minimalt 1075 mm
Maximalt 1300 mm (anpassningar efter förfrågan)

Utmatningshöjd

Minimalt 675 mm
Maximalt 900 mm

Minimalt 725 mm
Maximalt 950 mm

Nätsorterarens längd

1850 mm

1850 mm

Effektiv sorteringslängd

1500 mm

1500 mm

Effektiv sorteringsbredd

900 mm

900 mm

Mått

Framgång hela vägen: med utmärkt lagringsteknik från Grimme

Förlängningsband

Kombimaskin: rensnings-/sorteringsenhet

Vänd dig till din Grimme-återförsäljare för rådgivning och service:

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Tyskland · Telefon +49 5491 666-0
Telefax +49 5491 666-2298 · grimme@grimme.de · www.grimme.de

Lådfyllare

Lagerfyllare

Nätsorterare

Informationen i texter, siffror, teknisk data, mått, vikter, utrustning och prestanda är ungefärliga.
De är inte bindande och krav kan inte baseras på dessa. Den tekniska utvecklingen medför att
denna information ständigt förändras.
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