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2.1 Stół podbierający - koncepcja 

 Czyszczenie intensywne 

 Wysokie obroty walców rozdzielczych 

+ średnie obroty walców 

kolektorowych = intensywne 

czyszczenie dzięki długiemu 

odcinkowi transportu.  

 

 



Czyszczenie delikatne 

Niskie obroty walców rozdzielczych + 

wysokie obroty walców kolektorowych = 

delikatne czyszczenie z krótkim 

odcinkiem transportu  

 

2.1 Stół podbierający - koncepcja 



2.2 Wydajnośd czyszczenia w zespole VarioCleaner 

Zespół intensywnego czyszczenia  na 
walcach ślimakowych w przypadków pryzm 
z dużą zawartością ziemi i pozostałości 
roślinnych 

Taśma sitowa do pominięcia 
intensywnego doczyszczania 
umożliwiające łagodne oczyszczanie 
z luźnych składników 

Przepływ buraków 



3.2 Zasada działania zespołu VarioCleaner 

- Delikatne 
oczyszczanie 
buraków 

- Zespół walców 
czyszczących jest 
w 85% pomijany 

Delikatne oczyszczanie 

Intensywne oczyszczanie 



3.2 Zasada działania VarioCleaner 

 Intensywne 
doczyszczanie 
buraków z 
wykorzystaniem  
powierzchni walców 
oczyszczających jak 
w przypadku 
konkurencji 

Delikatne oczyszczanie 

Intensywne oczyszczanie 



3. Zalety 

1. Możliwośd bezstopniowego ustawienia intensywności 
oczyszczania: 

=> Optymalne doczyszczanie zanieczyszczonych buraków i liści, 
jeśli konieczne 

=> Minimalizowanie strat spowodowanych uszkodzeniami w 
przypadku czystych pryzm buraczanych 

   => Niewielkie zużycie części oczyszczarki w warunkach 
 kamienistej gleby 

   => Zwiększona wydajnośd transportowa taśmy sitowej, jeśli nie 
jest konieczne intensywne czyszczenie 

… 

 



1. Możliwośd bezstopniowej regulacji intensywności 
czyszczenia: 

=> Optymalne oczyszczanie zanieczyszczonych buraków i liści, 
jeśli konieczne 

=> Minimalizowanie strat spowodowanych łamaniem w 
przypadku czystych pryzm buraczanych 

   => Niewielkie zużycie części oczyszczarki w warunkach 
 kamienistej gleby 

   => Zwiększona wydajnośd transportowa taśmy sitowej, jeśli nie 
jest konieczne intensywne oczyszczanie 
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4. Terra Felis 2 w kampanii 2010/2011 

W 2010 I seria produkcyjna 14 sztuk 
 
 Ogromny sukces na rynku 

 
 Zanieczyszczenie mniejsze średnio o 6 % 

 
 Rekordowa wydajnośd 320 tyś ton buraków we 
Francji 

 
Średni czas załadunku 3 min. 

 

 

 



W Polsce pracowały 4 maszyny 
 
W sumie załadowały 465 tyś ton 

 
Rekordowa wydajnośd to 115 samochodów w 12 godzin i 26 
pryzm 

 
Spalanie o 15 % niższe niż inne konkurencyjne maszyny 

 
2011 roku podwojenie produkcji  

 
 



Dziękujemy za uwagę 


