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Nowa czyszczalnia do zbóż	   NSD, kolejna maszyna w ciągu maszyn z sitami płaskimi, jest owocem 
wiedzy i dużego doświadczenia DENIS w tej dziedzinie. Wytrzymała, zwarta i niezawodna, łączy sprawność i prostotę 
użytkowania. Szereg wprowadzonych innowacji wyraźnie zwiększa wydajność i wszechstronność pracy. Zaprojekto-
wana dla wydajności 50 t/h czyszczenia dokładnego (baza pszenica), charakteryzuje się następująco:
Dwa identyczne korpusy sitowe 
zrównoważone pomiędzy sobą dla zmniejszenia 
wibracji.
Kulowe czyszczenie sit 
bez regulacji i konserwacji.
Aspiracja 
•	precyzyjna z wysoką kolumną densymetryczną,	
•		zrównoważona aspiracja pomiędzy obu 	

wylotami	ziarna
•		skuteczna dzięki podwójnej kaskadzie ziarna, 

bez wlotu fałszywego powietrza.
Duża powierzchnia sit z	identycznymi	
elementami sit i wzajemnie wymiennymi, łatwy 
montaż i demontaż bez narzędzi, dzięki prostej 
blokadzie.
Modułowość
Podczas	czyszczenia zasadniczego każde sito 
jest wykorzystywane: górne (oddzielanie) zatrzymuje duże zanieczyszczenia a dolne (sortowanie) 
oddziela drobne zanieczyszczenia.

		Nasze maszyny i narzędzia odpowiadają obowiązującym normom bezpieczeństwa	
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WielkoÊci parametrów majà charakter informacyjny. Mogà one ulec zmianom w czasie modernizacji wyrobu.

Charakterystyka

Montaż i demontaż 
elementów sit jest łatwy 
dzięki systemowi blokady, 
nawet po długotrwałej 
eksploatacji.

Czyszczalnia Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Wysokość
(mm) Moc (kW) Masa (kg) Aspiracja

(m3/h) Sita (m2) Wydajność
(t/h*)

NSD 2600 1500 3050 1,5 + 4,0 1270 9000 6,0 50

*Pszenica 0,75 i 16 %

Opcja
•		L’Opcja modułowa, z podstawą i  

wylotami przestawnymi, pozwala 
stosować wszystkie sita dla odd-
zielania i przesiewu, podwajając 
powierzchnię użytkową. 	

Czyszczenie 
wstępne

Na przyjęciu, lub przy 
czyszczeniu rzepaku, 
gdy oddzielenie dużych 
zanieczyszczeń  wys-
tarczy, można wszyst-
kie sita zastosować dla 
przesiania, co podwaja 
wydajność.

Sortowanie

Przy sortowaniu 
jęczmienia, wszystkie 
sita wykorzystuje się 
dla oddzielenia frakcji 
drobnej, co podwaja 
wydajność.
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Wentylator 
aspiracji

Komora rozprężna z 
regulacją aspiracji

Wylot zanieczyszczeń 
z drugiej aspiracji

Wylot zanieczyszczeń 
z pierwszej aspiracji

Kanał zlotu ziarna

Kolumna końcowej 
aspiracji

Wylot ziarna oczyszc-
zonego i pobór próbki

Skrzynia	dolna

Skrzynia górna

Rozdzielacz

Przesłona z 
przeciwciężarem

Zbiornik 
zasypowy


