Web Grader
Losse sorteerkettingunit
Verhoog de marktwaarde van uw aardappelen
De Web Grader blinkt uit in het nauwkeurig sorteren van uw product en het voorkomen
van productbeschadiging. De machine heeft een sorteerketting van 900 mm breed en
staat onder een lichte helling. Een dual Web Grader heeft twee sorteerkettingen naast
elkaar, zodat deze inzetbaar is achter diverse merken van stortbunkers. U kan meerdere
Web Graders achter elkaar plaatsen om zo op verschillende productmaten te sorteren.
De bandsnelheid en snelheid van de kloppers zijn vrij instelbaar. Met de Web Grader bent
u verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig eindproduct en een hogere netto-opbrengst.

Nauwkeurig sorteren
De nauwkeurigheid van het sorteren hangt sterk af van de omstandigheden. Om aan de
strengste eisen te voldoen, kan een sorteerketting van metaal of rubber zijn. Wanneer u
geconfronteerd wordt met vochtig of nat product, dan kiest u voor metalen
sorteerkettingen. Als u droog en/of gevoelig product, lichte en/of niet-plakkende grond
heeft tijdens de oogst, dan kiest u voor rubberen sorteerkettingen.

Eenvoudig te bedienen
De bedieningsconsole van de losse sorteerkettingunits van Dewulf maakt gebruik van
pictogrammen, waardoor ze heel eenvoudig te bedienen zijn. De Web Grader is tevens
uitgerust met Start-Control: door eenmaal op de startknop te drukken, starten alle
gekoppelde machines in volgorde met behulp van timers. Zo voorkomt u pieken in het
stroomnet en optimaliseert u de capaciteit en productvriendelijke verwerking.
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■ = Standaard
o = Optioneel
- = Niet van toepassing
Websorteerunit

Gewicht vanaf [kg]

Capaciteit [t/u] (afhankelijk van de sorteermaat)

530

10 - 20

Totale lengte [cm] (met afvoerband)

282

Totale lengte [cm] ( met glijgoot)

206

Totale breedte [cm]

148

Totale hoogte [cm]

160 - 190

Sorteerband: breedte sorteerketting [mm]

900

Sorteerband: breedte tussen zijplaten [mm]

915

Afvoerhoogte ondermaat [cm]

85 - 115

Afvoerbreedte ondermaat [cm]

95

Afvoerhoogte overmaat [cm] (met afvoerband)

88 - 118

Afvoerhoogte overmaat [cm] (met glijgoot)

58 - 110

Afvoerbreedte overmaat [cm] (met afvoerband)

75

Afvoerbreedte overmaat [cm] (met glijgoot)

55

