INNOWACJE, DOŚWIADCZENIE,
WYDAJNOŚĆ…
MAMY WSZYSTKO
CZEGO POTRZEBUJESZ
DO PRACY Z ZIARNEM!

Pobieranie prób

FALCON

STANDARD & GYROSCOPIC

FALCON - DOSTOSUJE SIĘ DO TWOICH POTRZEB!
Wersja standardowa (Falcon Standard) jest wyposażona w motoreduktor obrotu
ramienia i motoreduktor wahliwy góra / dół działające wyłącznie przy użyciu energii
elektrycznej. Wersja żyroskopowa (Falcon Gyroscopic), jest wyposażona w 2
motoreduktory redukcyjne, co pozwala na pobieranie prób ze znacznie większego
obszaru. Silniki są wyposażone w przetwornice częstotliwości co pozwala na
wyczuwanie dna przyczepy oraz pozwala na osiągnięcie większego momentu
obrotowego oraz regulację siły penetracji.

Falcon Standard

Falcon Gyroscopic

SKUTECZNE, SZYBKIE I REPREZENTATYWNE POBIERANIE PRÓB!
Proste w instalacji i użytkowaniu oraz dostosowane do wszystkich rodzajów pojazdów. Aby
zapewnić optymalną reprezentatywność próbki sondy są wyposażone w dwuprzewodowe
próbniki, pozwalające na pobieranie próbki przez "rdzeń". Próbka jest transportowana z
końcówki przez antystatyczne rury do transportu żywności do miejsca odbioru w laboratorium.
Turbina zasysająca i szafka elektryczna są umocowane na maszcie.

STANDARD

GYROSCOPIC

Szerokość masztu

250 mm

250 mm

Motoreduktor obrotu ramienia

1 x 0,25 kW

2 x 0,25 kW

Motoreduktor wahliwy góra / dół

1,1 kW

1,1 kW

Wymagana podstawa pod maszt

600 x 600 mm

600 x 600 mm

Promień pobierania

2900 mm

4000 mm

Commande par pupitre tactile de dernière génération

Gwarancja mechaniczna i elektryczna

3 lata

3 lata

Sterowanie
pomocą
bezprzewodowego pilota
Réception cyclonique entièrement étanche avec
système dezafiltration
intégré

Zasilanie elektryczne

Duży promień działania

Rayon de prélèvement de 2900 mm
Zwiększona siła penetracji

Turbines d’aspiration de 1,9kW à 7,5kW en fonction de la distance de prélèvement
Turbiny zasysające od 1,9 do 7,5 kW

Totalement automatisable

3 lata gwarancji
Szybkie pobranie próbki, możliwa automatyzacja

Moc turbiny

400 VAC + N + E 50 Hz

400 VAC + N + E 50 Hz

od 1,9 kW do 7,5 kW

od 1,9 kW do 7,5 kW

Sonda do pobierania prób / FALCON

EXPORT > TPLG JEST OBECNE W 60 KRAJACH ŚWIATA
Niezaprzeczalnie TPLG jest ważnym graczem na rynku francuskim. TPLG jest również
obecne na 60 innych rynkach świata. Odpowiadając na potrzeby najbardziej
wymagających rynków TPLG potrafiło rozwinąć szeroką gamę sond do pobierania prób
do różnych typów użytkowania i jest w stanie zaoferować rozwiązania szyte na miarę,
innowacyjne i zautomatyzowane. Oraz przydatne dla najbardziej wymagających graczy
rynku rolnego.

TPLG TO RÓWNIEŻ SKŁADOWANIE
I TRANSPORT WEWNĘTRZNY ZIARNA
Od 60 lat TPLG współpracuje z producentami rolnymi,
punktami skupu oraz przemysłem przetwórczym, którzy
chcą rozwijać bazę magazynową złożoną z silosów lub
magazynów płaskich. Jesteśmy w stanie zarządzać
kompleksowo całym projektem. Od momentu pierwszego
kontaktu do budowy a skończywszy na serwisie.
Nasze rozwiązania to: silosy, suszarnie, wentylacja,
transport wewnętrzny oraz czyszczenie ziarna.

Dystrybutor w Polsce:

www.inovagri.pl
ul. Wiosenna 12, 62-023 Borówiec

info@inovagri.pl
734 195 005 / 606 237 223

