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ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY SKIOLD
Systém 102 - 152

• Nová, vylepšená řada dopravníků SKIOLD
• 2 modely: Ø 102 a Ø 152 mm
• Výkonnost  od 1 do 54 m3/h
• Vhodné pro zrniny, šroty a granuláty
• Pozinkovaná konstrukce zajišťuje dlouhou životnost
• Široký výběr příslušenství
• Jedinečný přímý pohon s certifikátem motorů ATEX

S K I O L D  
POZNÁTE ROZDÍL!
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ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY SKIOLD
Systém 102 - 152

Systém 152 je standardně 
vybaven přírubovými 
spojkami.

Pohonnou jednotku lze 
umístit na začátek i na 
konec dopravníku. Dodává 
se v provedení s různými 
převody.

Ochranný koš na vstupu, 
dostupný v provedení 
s regulací množství krmiva a 
s ložiskem ve dnu.

Rohový přechod pro systém 
102, max. 350 ot./min.

Šnekový dopravník Ø102mm
Používá se pro výkony až do 10 t/h. 
Systém lze osadit různými pohony 
s klínovým řemenem nebo s převodov-
kou a lze jej kombinovat s množstvím 
příslušenství, což znamená, že systém 
102 může splnit téměř jakékoli poža-
davky. 

Vstupy a výstupy jsou konstruovány 
pro napojení na potrubí a mohou tak 
být umístěny na jakémkoliv místě na 

dopravníku. 
Pro dopravu mletých surovin se použí-
vají motory s nízkými otáčkami a po-
kud je třeba, i menší stoupání šneku u 
vstupu do dopravníku. Dopravník lze 
dodat včetně rohových přechodů pro 
vyřešení komplikovaných tras dopravy.

Šnekový dopravník  Ø152mm
Používá se pro výkony až do 40 t/h. 
Systém 152 je průmyslový dopravník 
se zvýšenou pevností pro zajištění vyš-
ší spolehlivosti. 

Pro větší stabilitu jsou jednotlivé seg-
menty dopravníku vybaveny přírubo-
vými spojkami. Vstupy a výstupy jsou 
navařeny na potrubí dopravníku.
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Není k dispozici

Dimenzování dopravníku ø 102 Dimenzování dopravníku ø 152

Všechny spoje šnekovic dopravníků ø 102 
a ø 152 mm jsou vybaveny dvojitými 

šrouby pro zvýšení životnosti.

Není k dispozici
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