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RAVARO R15 OS TERMÉNYTISZTÍTÓ 

teljesítmény 30 t/h; tömeg 870 kg; magasság 2820 mm. 

 

 

Gabonafélék, kukorica, napraforgó, repce, hüvelyesek, 
rizs, szója illetve vetőmagvak elő-, vagy utótisztítására 
ajánljuk a felszereltség függvényében. 

Az áteresztő képesség növelésére a megfelelő méretű 
berendezésből párhuzamosan több is a rendszerbe 
illeszthető. A berendezés kiválasztja a terményből azokat 
a szennyeződéseket és idegen anyagokat (szalma, 
kalászdarabok, por, gyommagvak stb.) amelyek a 
további feldolgozást akadályozhatják. A gép a tisztítást 
mechanikus rostálással és légáramos elő- és 
utótisztítással végzi.  
Tartalék rosta opcióként vásárolható a berendezéshez.  
A kukorica rosta megfelel napraforgó tisztításra is. 
 

A tisztító berendezés technológiába illesztését, 
beszerelését, az állvány tervezését és kivitelezését igény 
szerint vállaljuk. 

 

Alap felszereltség 

• Külső burkolat 
• Manuálisan szabályozható, széles terményelosztó, csigás szállítóval (d=250 mm), 4 db 

tolózárral. 
• A terményelosztó és a rosták meghajtása egymástól független. 
• Az egymással ellentétes irányban mozgó kettős rostakészlet. Az alsó és felső rosták 

felcserélhetők. 
• Előtisztító: motoros kefével ellátott, golyós rostakészlet.  
• Utótisztító: golyós rostakészlet. 
• Dupla kefe készlet mindkét rostán 

• Független motoros meghajtás a rostáknál, megerősített teljesítményű excenterekkel a 
termény jobb továbbítása és a rosták hatékonyabb tisztítása érdekében, torlódás-gátló 
mikrokapcsolóval. 

• Terményvető.  
• Tolózárral ellátott gyűjtőcső, csatlakozó (d=300 mm) 
• Magas teljesítményű centrifugál ventilátor, mely egy aszimmetrikus csonka paláston 

helyezkedik el a hatékonyabb levegőelosztás érdekében. 
• A levegő beáramoltatása a gép oldalán vezérelhető. A skálázott szabályozó az 

aszimmetrikus ládában található, 2 db küllős kerékkel, végtelenített csavarokkal. 
• Teljesen pormentes rendszer, automatikus oldalnyílással felszerelve, mely lehetővé teszi 

a zsírzást és a karbantartást. 
• Tartóállvány 

 

Műszaki jellemzők 

Ventilátorok száma: 1 db 

Ventilátor motor: 1,5 kW, 380 V, 50 Hz 

A rosta motorja: 3kW, 380 V, 50 Hz 

A terményvető motorja:3 kW, 380 V, 50 Hz 

 területen: 80 db 

Levegőszállítás: 1.800 m3/h 

STATIKUS: 1.400 Pa 

Kiáramló levegőcső: d=300 mm 

Zajkibocsátási szint 1,50 m-en szabad 

 

Típus Felszereltség Cikkszám 
Teljesítmény 

Búza Kukorica Napraforgó 
R15 OS típus elő/utótisztító 171031101 30t/h 28t/h 15t/h 
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Főbb részegységek 

 

1 Fogadógarat 
2 Szabályozó lemezkék 

3 Elosztórács  
4 Előrosta  
5 Hulladék és rög kiömlőnyílás  
6 Terménytovábbító lemez 

7 Második rosta  
8 Idegenanyag ürítő nyílás 

9 Harmadik rosta 

10 Idegenanyag továbbító lemez 

11 Apró idegenanyag kiömlő nyílás  
12 Terményürítő 

13 Rostamozgató vezérlés 

14 Első porelszívó kamra 

15 Hulladékgyűjtő 

16 Porelszívó csatorna 

17 Második porelszívó szabályozója 

18 Irányítható centrifugál ventilátor  
19 Légszabályozó 

20 Tisztított termény kiömlő nyílás 

21 Excenter  

22 Alternáló rostamozgató rudazat 
23 Oszcillációs karok 

24 Tartóállvány 

25 Szabályozó lemez 

 

Kiegészítő felszerelések 

Cikkszám Megnevezés 

171031401 Kukorica/napraforgó/repce rosta készlet* 

1710314413 Réselt lyukas rosta 

171031404 Komplett állvány bilincsekkel 
1710314012 Golyós rosta 

1710314052 Pormentes etetőgarat 
171031501 Ø30 cm horganyzott pelyvacső /m 

171031502 90° horganyzott könyök 

171031503 45° horganyzott. könyök 

171031504 3m komplett alsó kitároló 

171031505 Komplett motoros alsó kitároló 3m 

*Megrendeléskor pontosítandó, hogy milyen terményre kell! 
 

Méretek  
 

Szélesség:  1900 mm 

Mélység:  1940 mm 

Magasság:  2820 mm 

Tömeg:  870 kg 

         
 


