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ПРИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕВАТОРУ

 

   

    

  

Об`єм зерносховища (тонн)

 

Лист 1

Приймання із з/д транспорту

Об`єм накопичувальної ємності для авто-відвантаження

Тип завальної ями

Об`єм приймального бункеру (м3)

Необхідність встановлення завальної ями

Вантажопідйомність автотранспорту

Тип автотранспорту

Кількість зернових потоків, які одночасно надходять

ЕЛЕВАТОР
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
доступний оглядач PDF файлів (наприклад: Adobe Reader або Foxit). Заповніть поля та відправте даний опитувальний лист вашому менеджерові.
Даний формат файлу підтримує інтерактивне введення. Це означає, що поля можна заповнювати прямо на комп'ютері. Використовуйте будь-який 

Необхідний об`єм зберігання  Термін зберігання 

Бажана кількість силосів та їх об`єм:

Культура

Продукт зберігання:

з конусним дном (м3)

з плоским дном (м3)

Продуктивність лінії приймання

Приймання з автотранспорту 

ПРИЙМАННЯ ТА ВІДВАНТАЖЕННЯ

Необхідність встановлення автомобілерозвантажувача

Відвантаження на автотранспорт

Продуктивність лінії відвантаження

Продуктивність лінії приймання



Шеф-монтаж

 Лист 2

 

  

ТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ

Довжина (м) Ширина (м)

Вид палива

Продуктивність сушарки по зерну пшениці

Зерносушарне обладнання

ЗЕРНОСУШАРКА ШАХТНОГО ТИПУ У13-СШ

Продуктивність(т/г),тип

Продуктивність (т/г), тип

Попередня очистка

Матеріал виготовлення

Вид приводу транспортера

Монтаж обладнання

ПОБАЖАННЯ ТА ПОСЛУГИ

Виробник датчиків

    

КОМПЛЕКТАЦІЯ ЗЕРНОСХОВИЩА

Об`єм накопичувальної ємності для з/д відвантаження

Продуктивність лінії відвантаження

Відвантаження на з/д транспорт

Кінцеве очищення

Об`єм та кількість оперативних ємностей

РОЗМІРИ ПЛОЩАДКИ ПІД ЗЕРНОСХОВИЩЕ

Додаткове обладнання та вимоги до нього

Заплановані терміни введення в експлуатацію 
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