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VYPRAZDŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ
SPOLEHLIVOST

www.elbh.cz

s.r.o.
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VYPRAZDŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ KLOUBOVÉ
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Vyprazdňovací zařízení kloubové je tvořeno vyprazdňovací částí a vyskladňovacím
-n aw
dopravníkem. Vlastní vyprazdňovací část tvoří rotor se sklápěcími rameny, uložený na
R n
podlaze skladovacího prostoru alt. zásobníku. Transportní část je tvořena připojeným
O
Z OP
šikmým
šnekovým dopravníkem, uvnitř sila otevřený, vně uzavřený, ukončený výpadoPO -S H
vým hrdlem pro výpad do kontejneru nebo do dávkovacího zařízení pro kotel (např. kotel
E
TSP firmy ELBH) spalující dřevní odpad.

Standard

Schwer

· 2 masivní sklápěcí frézovací ramena

· 2 masivní sklápěcí frézovací ramena

· až do 6m průměru sila

· až do 7m průměru sila

· sypná výška do 6m pro štěpky a piliny

· sypná výška do20m

do 2,5m pro peletky a brikety

· 60mm hřídel se šnekovicí

· 50mm hřídel se šnekovicí

· 8mm plech.šnekovice průběžně svařovaná

· 8mm plech.šnekovice průběžně svařovaná

· kanál šnekovice 220x220mm , tloušťka stěny –

· kanál šnekovice 140x160mm , tloušťka stěny –
plech 4mm
s.r.o.

· hrubá štěpka, průmyslová štěpka, brikety,

· hrubá štěpka, průmyslová štěpka, brikety,
pelety, piliny
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plech 5mm

· elektrický příkon 0,75 – 1,5 kW

· elektrický příkon 0,75 – 1,5 kW
· váha

pelety, piliny

400 kg

· váha

400 kg

Mechanické vyprazdňování hydraulické nabízí spolehlivé řešení vyprazdňování z vašeho sila.
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MECHANICKÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ HYDRAULICKÉ

Mechanické vyprazdňování hydraulické se skládá z ocelových prvků v masivním provedení, je osazeno
výkonným motorem pohonu s převodovkou a hydraulickým posunem. Na vyprazdňovací šachtu MVH
velikosti SPAM II lze osadit až 5 šnekových dopravníků, nebo v případě požadavku na maximální vyprazdňovací výkon je šachta osazena odklápěcím dnem. Vyprazdňovací zařízení hydraulické plní funkci narušení a vyprázdnění dřevního odpadu ze skladovacích zařízení dřevařských provozů (sila ocelová, zděná,
betonová, kruhového i hranatého půdorysu o průměru 6 000 - 12 000 mm) a jeho dalšího transportu, buď do
kontejneru nebo do dávkovacího zařízení kotle pro spalování dřevního odpadu, pomocí uzavřených
šnekových dopravníků napojených na vyprazdňovací šachtu, nebo v případě odklápěcího dna rychlé
vyprázdnění sila do návěsu nebo kontejneru na dřevní odpad.

TECHNICKÁ DATA.....
v elikost
v ýkon
motor šneku
hy draulický motor
pracov ní motor
průměr sila

ty p SPAM I

ty p SPAM II

3

10 - 40 m /hod.

40 - 200 m 3/hod.

2,2 - 5,5 kW

5,5 - 15 kW

0,37 - 0,55 kW

0,55 - 4,5 kW

0,37 - 1,5 kW

1,5 - 7,5 kW

3000 - 6000 mm

6000 - 12000 mm

MVH se používá do provozů produkující vlhký materiál, s požadavkem na velký výkon a spolehlivost zařízení.
Zařízení se instaluje na dno skladovacích zařízení, případně na
vestavěné mezidno do sila. Součástí dodávky je také elektrorozvaděč včetně jeho schématu.
silo

SCHÉMA.....
šnek

převodová skříň

motor

vyprazdňovací šachta

s.r.o.

ný z
e
vř h.c
e
ot .elb
vě ww
o
-n aw
R n
O
Z OP
O
P -SH
E

VYPRAZDŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ ŠNEKOVÉ

Mechanické vyprazdňování šnekové je vhodné při vyprazdňování sil se suchým materiálem. Zařízení se instaluje na
dno skladovacích zařízení, případně na vestavěné mezidno
do sila. Vyprazdňování je kompletně výrobkem a dodávkou
firmy ELBH-CZ Týn nad Vltavou. Zařízení se skládá z
ocelových prvků v masivním provedení, je osazeno výkonným motorem pohonu s převodovkou. Na vyprazdňovací
šachtu MVŠ lze napojit dva šnekové dopravníky.

SCHÉMA.....
ozubené kolo
rozváděcí šnek

křížový kloub
oběžné kolo

Vyprazdňovací zařízení šnekové plní funkci narušení a
vyprázdnění dřevního odpadu ze skladovacích zařízení
dřevařských provozů (sila ocelová, zděná, betonová,
kruhového i hranatého půdorysu o průměru 2 000 - 5 000
mm) a jeho dalšího transport. MVH se používá do provozů
produkujících suchý materiál, bez požadavku na velký
vyprazdňovací výkon.

TECHNICKÁ DATA.....
Výkon motoru do průměru ozubeného kola

vyprazdňovací
šachta

rotační podavač

převodový motor

2000 mm

3000 mm

4500 mm

6000 mm

1,1 kW

2,2 kW

3,0 kW

4,0 kW

MECHANICKÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ ROŠTOVÉ
Mechanické vyprazdňování roštové
slouží k vyprazdňování dřevního odpadu z
vnitřních či venkovních obestavěných prostor.
Díky své konstrukci z masivních ocelových dílů
ho lze použít jak na suchý, tak na mokrý dřevní
odpad , nebo jeho kombinaci. Posuvné rošty
mohou být až 12m dlouhé, šířka zásobníku je
libovolná dle potřeb zákazníka. Materiál lze
skladovat až do výšky 4 m.

s.r.o.
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Pomocí hydraulických pístů transportují
posuvné rošty dřevní odpad do příčného
šnekového/ řetězového dopravníku, který jej
pak následně posunuje k další distribuci např.
do násypky kotle, přes rotační podavač do
pneumatického transportu.
Zásobník s roštovým vyhrnováním je lehce
naskladnitelný jak pneumaticky, tak přímo z
nákladního automobilu či nakladačem.

Veškeré údaje v tomto prospektu jsou duševním a průmyslovým vlastnictvím firmy ELBH-CZ s.r.o. © 2013 Graphic design Jaroslav Luňáček ml.

Pro v y prazdňov ání přes průměr ozubeného kola 6000 mm bude v ýkon
motoru 5,5 kW. Rozv odný šnek leží v e sklonu 27° na ozubené kolo.

