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Kiintojakeen edut Nestejakeen edut

Vähemmän 

ammoniakkipäästöjä pellolla, 

kun neste imeytyy peltoon 

nopeammin. 

Nestejakeessa typpi 

on pääasiassa NH3+ 

-muodossa, joka imeytyy 

maaperästä kasveihin 

tehokkaasti. 

Ei tarvetta sekoitukselle 

ennen pumppausta. 

Nestejae soveltuu 

poikkikourun tai odotusalueen 

huuhteluun. 

Nestejaetta voi pumpata 

helpommin pitkiäkin matkoja. 

Nestejae tarvitsee 

vähemmän lietesäiliö-

tilavuutta. 
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5
Kompostoitu kiintojae 

on helpompi myydä 

lannoitteeksi kasvintuotantoon 

myös tilan ulkopuolelle. 
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Sekä kiinto- että nestejae 

aiheuttavat merkittävästi 

vähemmän hajuhaittoja kuin liete.
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4Käyttö kuivikkeena 

käsittelyn jälkeen säästää 

kuivikekustannuksissa. 

4Kiintojakeen varastointi 

on halvempaa erikseen 

kuin lietteenä.
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Kiintojakeen kuljettaminen on 

lietteenkuljetusta edullisempaa.
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Lantaseparaattorin edut

Tehokkaampi ravinteiden 

kierrättäminen.



Separaattorin ominaisuudet

A

H
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Sihti
AISI316 rosteriteräksinen sihti, jolla on geometrisesti 
äärimmäisen tarkka rakenne, mikä takaa toiminnan ja vähentää 
sihdin kulumista.  

F

Syöttöputki
Syöttöputki on suunniteltu tyhjenemään 
käytön jälkeen painovoimaisesti, mikä 
estää separaattoria jäätymästä, kun sitä 
ei käytetä. 

G

Ohjausjärjestelmä
Tällä IP55-luokituksen keskuksella 
separaattoria voi operoida 
manuaalisesti tai se voidaan yhdistää 
täysautomaattiseksi järjestelmäksi 

E

Tiivisteiden tarkastusikkuna
Mahdollistaa helpon visuaalisen 
tarkistuksen vaihdelaatikkoa 
uhkaavien läpivuotojen varalta. 
Tiivistekokoonpano koostuu kolmesta 
huulitiivisteestä ja rasvasta, jotka 
eristävät huolellisesti vaihdelaatikon 
separointikammiosta.

Tarkastusikkuna
Separaattorin päällä oleva tarkastusikkuna 
nopeaan ja helppoon sihdin toiminnan ja 
puhtauden tarkastukseen.

Ruuvi
AISI304 rosteriteräksinen ruuvi, joka on pinnoitettu erittäin kovalla 
ja kestävällä volmframikarbidin ja metallimatriisin seoksella. 
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Vaihteisto
Planeettavaihteisto on kestävä ratkaisu ja 
se vähentää energiankulutusta.

Ruuvin etutuki
Etuosan laakerikokoonpano antaa 
täydellisen tuen ruuville, joka myös 
vähentää merkittävästi sihdin 
kulumista. 
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Malli 
Moottorin teho

kW
Kapasiteetti m3/h Sihdin reikäkoko mm Kiintojakeen KA %

Separaattori DM30 4 4-50 0,5, 0,75 ~30%

Separaattori DM30HD 5,5 6-72 0,5, 0,75 ~30%

Separaattori DM35 5,5 4-22 1,00 ~35%

Separaattori DM35HD 7,5 4-42 1,00+0,75 ~35%

Tekniset tiedot

• Korkea kapasiteetti, realistinen keskiarvo 25-30m3 tunnissa

• Suorituskykyinen järjestelmä, jossa tasalaatuinen    

 kuiva-ainepitoisuus jopa 30-35%   

• Vankka rakenne ja korkea luotettavuus

• Nopea ja helppo asennus

• Täydellinen valikoima huippulaadukkaita separaattoreita   

 erilaisiin tarpeisiin

 on Tetra Laval Holdings &amp; Finance S.A:n rekisteröity tavaramerkki ja DeLaval on DeLaval Holding AB:n rekisteröity tavara-/palvelumerkki. 
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä suunnittelumuutoksia. 2017/10/05


