
 

Kompaktiškos ir ekonomiškos 
sietinės grūdų valomosios 

LAGA   FarmPLUS
TM 

E
 

FarmPLUSTM  serija, tai  visų pažįstamos ir įvertintos Schmidt-

Seeger valomosios SMA 05, SMA 10 ir SMA 20, tik su patobulin-

imais, suteikiančiais daugiau galimybių ir patogumo naudotojui. 

Pirmoji naujovė,  tai lengvas ir patogus sietų keitimas. Lengvai ati-

daroma priekinė mašinos dalis leidžia ne tik patogiai pakeisti  sietus, 

bet ir palengvina mašinos aptarnavimą. Antras patobulinimas-  tai 

priekinė aspiracija. Šiuo atveju lengvos priemaišos nutraukiamos ne 

tik galinės aspiracijos, bet ir prieš patenkant ant sietų. Priekinės as-

piracijos modulyje yra sumontuotas vibracinis plokštelių mechaniz-

mas, kuris iškart paskleidžia grūdus per visą sietų plotį, kas leidžia 

išgauti didesnį valomosios efektyvumą. Priekinės aspiracijos dėka 

yra sumažinamas dulkių patekimas ant sietų, taip prailginant sietų 

tarnavimo laiką ir mažinant sietų užsikišimą. Ši papildoma as-

piracinė kolona galima modeliuose LAGA FarmPLUS 10 E ir 

LAGA Farm plus 20 E. Jei valomas produktas neturi ypatingai 

daug lengvų priemaišų ir dvigubos aspiracijos poreikio nėra, galima 

mašinos komplektacija ir be priekinės aspiravimo kolonos (modeliai 

LAGA FarmPLUS 10 ir LAGA FarmPLUS 20) 

Privalumai  
 

 Lengva priežiūra  

                                                                                                                                                  

 Lenvas ir greitas sietų keitimas 

 

 Puiki izoliacija nuo dulkių 

 

 Paprasta ir patikima kon-

strukcija 

 

 Aukšta pramoninio lygio  

      kokybė, užtikrinanti valomosios 

      ilgaamžiškumą ir didelę   

      išliekamąją vertę 
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Lengva priežiūra / Lengvas sietų keitimas 

Lengvas priėjimas prie sietų per priekines dureles 
Optimizuotas valymas 

Dvigubos aspiracijos dėka pašalinamos smulkiausios 

priemaišos ir dulkės. 

Apsauga nuo metalinių šiukšliu 

Kaip papildoma funkcija gali buti sumontuotas magnetas 

metalinių dalelių surinkimui iš pagrindinio produko. 

Saugumas 

Sumontuota apsaugos sistema nuo vibracijos ir 

momentinis stabdis greitam mašinos sustabdymui. 

Tecniniai duomenys 

FarmPLUS 10 E   Kviečiai         Miežiai  

                               0,75t/m3         0,65t/m3  

                               18%H20         18%H20     

Našumas: t/h        50 (25*)         45 (20*)     

* Skliaustuose nurodytas pagrindinio valymo našumas                                                                                                   

Sietų plotas:             3 m3     

 

FarmPLUS 20 E   Kviečiai         Miežiai  

                               0,75t/m3         0,65t/m3  

                               18%H20         18%H20     

Našumas: t/h        100 (50*)        90 (40*)     

* Skliaustuose nurodytas pagrindinio valymo našumas                                                                                                   

Sietų plotas:             6 m3                                                                                                       
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