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Diabolsorterare G D

För sortering av potatis, lök m.m.

Komplett sorteringslinje GD 600 med bortsmaskin och rullbord.

Diabolsorterare G D sorterar pota-
tis, lök m.m. i olika storlekar.
Sortering sker via roterande valsar 
med kvadratiskt formade rondel-
ler. Detta ger en extremt tyst och 
skonsam drift.
Tre längdvarianter, 800, 1300 och 
1700 mm, ger 2, 3 eller 4 storlekar.
Olika bredder; 600, 900, 1200, 
1500 och 2000 mm, tillverkas för 
olika kapacitetsbehov.

Diabolrondellernas alltid kvadratis-
ka maska säkerställer en noggrann 
sortering.
Inställning av maskvidder sker se-
kundsnabbt med el. ställdon som 
styr ett saxsystem. Detta innebär 
att inga extra såll erfordras.
Sorterarna är utrustade med 
matarverk för jämn sortering samt 
rensning av sållytan.
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Återförsäljare:

Tack vare den fortlöpande tekniska utvecklingen förändras specifikationer och utförande kontinuerligt utan föregående meddelande.

Elanslutning.
Utloppstrattar eller transportörer.
Falldämpare för låda.
Plastmatta för förbikörning.
Förhöjt stativ med plattform.
Utförande i rostfritt stål.

Bredd (W), mm  600 900 1200 1500 2000
Kapacitet potatis, t/h 2–4 4–6 6–10 10–15 15-70
Drivenhet valsar: kW 0,37 0,37 0,37 0,75 0,75
Drivenhet matarverk: snäckväxel, kW 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Elanslutning .................................................................................................................................. Tillbehör

Diabolrondellerna, som finns i 
olika storlekar för bästa passning 
till önskad maskvidd, är utprovade 
för suverän skonsamhet och lång 
livslängd. 
GD 1300 kan använda utjäm-
ningsvalsarna som jordfrånskil-
jare och bildar då en kompakt 

försorterare där jord och små 
produkter separeras.
På bredd 600 och 900 kan ut-
matning ske via sliskar. Bredare 
sorterare behöver utmatnings-
transportörer.
Samtliga varianter har automa-
tiskt stopp av matarverket när 

skyddsluckan öppnas.
Flera enheter kan monteras i linje 
om så önskas.
Samtliga modeller tillverkas även 
i ett enklare utförande utan ställ-
don och saxsystem.

Tekniska specifikationer

Tilläggsutrustning


