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C5 ok tohum c5 es5 itliliǧi ve az enerji tüketimi
Bu yaǧ pres makinesinin özelliǧi, c5ok genis5 bir tohum c5es5itliliǧ
i ve az enerji tüketimli olmasidir. NF 500 tamamen Almanya da üretilmektedir.
Makinenin temizlenmesi, yap|l|s5 s5 eklinden dolay| özellikle kolayd|r. Bu yaǧpress makinesinin sabit bir altiǧ
i/tabani olmamasindan
dolay|, kolayca elde tas5 |nabilir. Buda makinenin kolayca yan yana
dizilebilmesini saǧ
lar, tabiiki genis5 lik hacmininde az olmas|, ayr|ca
bir avantajd|r. Sabit tabanl| bir makinenin temas alan|n|n temizlenmesi oldukc5 a zordur. NF 500 ün temas alan| ise sadece bir bezle kolayca temizlenebilmektedir.
Makinenin saǧlam yap|l|s5 s5 ekli örnek tes5 kil edilecek sekilde tasarlanm|s5 tir. Böylelikle seyyar bir bic5 imde pazarlarda ve c5 iftlik dükkanlar|ndada rahatl|kla kullan|labilir.
rudan haraket
NF 500 makinesi c5 ok az bir enerji tüketir. Buda doǧ
sistemiyle ve özel c5 ark/dis5 li ile optimize edilmis5 s5 anziman ile
saǧlanmis5 tir. Yaǧpres makinelerinin c5 ogunlugu h|z kontrolünü saǧ
lamak ic5 in kay|s5 l| motor ile veya sürtünme
s5 anz|man| sistemli yap|l|r ve buda daha c5 ok asinmaya
ve c5 ok enerji tüketmesine yol ac5 ar. Bu makinenin
doǧ
rudan hareket sistemiyle c5 al|smas5 |ndan dolay| vantilatör kay|s5 | tak|lmas|na gerek yoktur ve böylelikle
c5 al|s5 mas5| c5 ok güvenlidir ve bak|m ihtiyaci gerektirmez.
NF 500 makinesini sekiz ayr| tasar|m/c5 es5 it olarak sunuyoruz.
Sabit hiz makinesi NF 500 Basic olarak, evresiz hiz kontrollü
NF 500 Vario olarak, 400 voltlu üc5 fazli cereyanli olarak, 230
voltlu is5 ik akimli olarak, c5 elik- ve paslanmaz c5 elik tasarimli olarak.
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Teknik veriler
Yaǧpres makinesi NF 500

Dulings Breite 4
49191 Belm/Germany
Tel: +49 (0) 5406 8 07 54-0
Fax: +49 (0) 5406 8 07 54-19
Mobil: +49 (0) 178 1 36 37 49
Mail: info@naturefuel.net
Web: www.naturefuel.net

Yap|l|s5 s5 ekli:

Vidal| pres

Pres yöntemi:

Soǧ
uk pres yöntemi

Uzunluǧu:

840 mm

Eni:

280 mm

Toplam yüksekliǧi:

Huni nin üst kenar|na kadar 575 mm, huni
c5|kar|labilir/seyyar sekildedir.

Enerji tüketimi:

380 ile 810 Wat aras|

S
anz|man:
5

Helisel s5 aft dis5 lisi

Aǧ|rl|ǧ|

65 kg

Saatlik kapasitesi:

Saatte 18 ile 30 kg aras| (preslenen mal|n s5 ekline,
safl|k derecesine ve tohum yoǧunluǧuna deǧes5 ir

Elektrik performans|:

1,5 KW, isteǧ
e göre 400 Voltluk veya 230 Voltluk
tasar|m

Tohumlar:

Yüzün üzerinde tohum mümkündür, örneǧin:
Kaktüs, Nar, Incir, Kimyon, Raps (Kolza), Ayc5ic5eǧi,
Has5has5 , Susam, Kenevir, Jatropa, Yalanc| iǧde,
i v. b.
Palmiye c5ekirdeǧ

Uygulama alanlar|:

G|da üretimi, kimyasal ürünler, eczac|l|k, kozmetik, enerji üretimi

Modeller:

Fiyatlar:

NF 500 Basic S sabit h|z, c5elik gövde

3.299,– Avro

NF 500 Basic E sabit h|z, soy c5elik gövde

3.899,– Avro

NF 500 Vario S Devir say|s| ayarl|, c5elik gövde

3.999,– Avro

NF 500 Vario E Devir say s ayarl , soyc5elik gövde

4.399,– Avro

| |

|

Fiyatlara katma deǧer vergisi dahil degildir, Yükleme Hasbergen is5letmesinde yapilir. Bizim genel ticari kos5ullarimiz gecerlidir. Teknik degis5iklikler yapilabilir.

