
SKIOLD ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY

ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY SKIOLD SYSTÉM 102 – 152
Nové vylepšené šnekové dopravníky ve výrobním programu SKIOLD
2 modely: Ø 102 a Ø 152 mm
Výkonnost 1 až 54 m3/h
Velmi vhodné pro většinu materiálů, jako jsou zrniny, šroty a granuláty
Pozinkovaná konstrukce zajišťuje dlouhou životnost
Široký výběr příslušenství
Pohon výhradně převodovým motorem s certifikátem ATEX

SKIOLD – TO JE ROZDÍL!
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SKIOLD Šnekové dopravníky
Systém 102 – 152

Systém 152 je standardně vybavený 
přírubovými spojkami. 

Pohonná jednotka systému 152 se 
šnekovou převodovkou

Vstup/výstup 60˚ Pohonná jednotka systému 152 
s ozubenými koly

Šnekové dopravníky Ø 102 mm

Trubky i šnekovnice těchto dopravníků jsou vyrobené ze zesílené-
ho materiálu, a proto jsou tyto šnekové dopravníky Ø 102 mm ze-
jména vhodné pro dávkování materiálu ve všech moderních mí-
sírnách krmných směsí, kde mohou nepřetržitě pracovat mnoho 
provozních hodin s výkonností pohybující se mezi 1 a 13 m³/h. Lze 
je pohánět 5 různými převodovými motory a jejich otáčky regu-
lovat frekvenčním měničem. To umožňuje výkonnost dopravníku 
až zdvojnásobit, nebo redukovat až o 80 %. Komplexní program 
příslušenství, jako jsou různé vstupy, výstupy, rohové přechody 
apod., činí šnekové dopravníky SKIOLD o  Ø 102 mm velmi flexi-
bilními, a proto jsou vhodné pro řešeních jakýchkoliv dopravních 
úkolů spojených s přesným dávkováním.

Šnekové dopravníky Ø 152 mm

Již i dříve robustní šnekové dopravníky Ø 152 mm byly ještě zesí-
lené a nyní jsou tak vhodné pro plnění jakýchkoliv transportních 
úkolů jak v zemědělství, tak v průmyslu. Je možné je pohánět růz-
nými motory s převodovkou s ozubenými koly, jejich výkonnost, 
kterou lze regulovat frekvenčním měničem, se pohybuje od 4 do 
54 m³/h. Také pro šnekové dopravníky SKIOLD Ø 152 mm existuje 
široká paleta příslušenství, díky kterému je možné tyto dopravní-
ky snadno instalovat jak do nových, tak stávajících linek.

Všechny spoje šnekovnic dopravníků 
Ø102 a Ø152 mm jsou vybavené 

dvojitými šrouby pro prodloužení 
životnosti.

Metrů
Není dostupné
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Metrů

Výkonnosti dopravníků Ø 152 mmVýkonnosti dopravníků Ø 102 mm

kW
Není dostupné
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