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A DARÁLÁS KIRÁLYNŐJE 

 

GYORS DARÁLÁS, SOHA KI NEM 
FOGYÓ TAKARMÁNY 

Száraz szemes termények, 
darabos termékek őrlő/darálógép 
családja a VIKTÓRIA II. 22-132 kW-os 
motorteljesítmények mellett gyártjuk, 
standard elemek felhasználásával. A 
körrosta növelt teljesítményt, finom 
szemcsézettséget eredményez. Az 
őrlés hatásfokát, a darálás intenzitását 
a rosta és a kalapács közti ideális 
résméret és a két helyre beépített 
terelő – ütköző zóna növeli. A ház 
kialakítása és a szigetelt ajtók kedvező 
zajszintet, egyszerű kezelést 
biztosítanak. A motor a 
vázszerkezeten csavarokkal, minden 
irányban precízen és egyszerűen 
állítható. A robosztus alapkeret segít a 
födém egyenletlenségeit áthidalni. Az 
alapkeret és az ellenkeret között 

gumirugók biztosítják a 
rezgéscsillapítást. Az ajtók 
szerszámmal nyithatók és biztonsági 
kapcsolókkal ellátottak.  

Gépünket szénacélból gyártjuk 
alapkivitelben, elsőosztályú külső 
csapágyazással. A kalapácsok Hardox 
kopásálló anyagból készülnek, melyek 
mindkét irányba használhatóak (max 
4x). Igény szerint készül: adagolóval, 
kőcsapdával, mágnessel, max. 8 mm 
átmérőjű rostával, forgásérzékelővel, 
csapágy- és házhőmérővel, 
rezgésérzékelővel. Megrendelő 
igénye esetén akár rozsdamentes 
kivitelben is gyártjuk. 

ALKALMAZÁSI TERÜLET: 

 malomipar 
 építőipari alapanyaggyártás 
 takarmányok előállítása 
 műtrágya gyártás 
 újrahasznosítási iparágak 

TELJESÍTMÉNY: 

Mérettől függően 2-18 t/óra darálási 
teljesítmény 14%-os nedvesség-
tartalmú száraz kukorica esetében, 
Ø5mm-es rostán 

A GÉP RENDELHETŐ: 

1. Porelszívással (javasolt) 
2. Frekvenciaváltóval felszerelve 
3. Teljesítmény-vezérelt 

automata adagolórendszerrel 
  

 

1. ábra Viktória II. daráló modellje 
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MÉRETEK, MŰSZAKI ADATOK 

Típus 
Méretek (mm) 

Motor (kW) Teljesítmény 
(t/óra) A B C 

VD-22 
1475 1390 380 

22 2-3 

VD-30 30 3-4 

VD-45 
1824 1645 485 

45 4-5 

VD-55 55 5-6 

VD-75 

2300 2200 800 

75 9-10 

VD-110 110 13-14 

VD-132 132 15-18 
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rezgéscsillapított ellenkeret 
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