
Toz ve taneli maddelerin dikey olarak taşınması için kullanılan 
elevatörler, 60 m3/h ile 500 m3/h kapasite aralıklarında üretilir. 
Elevatörler galvenizli çelik sacdan imal edilir. Modülerdir, civatalı 
bağlantılarıyla kolay montaj imkanı sağlar.

Tahrik başlığında güvenlik amaçlı bulunan toz patlama çıkışı 
standarttır. Taşınan maddenin geri dönüşünü engellemek için ayarlı 
polietilen plaka ve bakım camı vardır. Tahrik başlığının üst bölümü 
iki parça olarak açılır. Bakımı kolaydır ve yedek parça değişim imkanı 
sağlar. Tahrik motoru gücüne bağlı olarak direkt akuple, redüktörlü 
motor ya da kayış-kasnak tahrikli redüktörlü motor seçenekleri 
ile en güvenli ve verimli tahrik sistemi uygulanır. Redüktörlerin 
üzerindeki geri dönüş kilidi, güç kesintilerinde elevatör kovalarının 
geriye dönerek dökülmesini engeller. Kauçuk kaplamalı tahrik 
tamburu, konik pensli sıkma ile kolay bakım yapılır. Opsiyonel 
olarak iki adet kayış kayma sensörü karşılıklı olarak takılır ve güvenli 
bir çalışma sağlar.

Avare başlığında karşılıklı iki adet toz sızdırmaz bakım ve temizleme 
kapaklarının haricinde dört adet bakım camı vardır. Kayış gerginliği 
ve merkezlemesini ayarlamak için gerdirme mekanizmasına sahiptir. 
Avare tamburu ile kayış arasının temizlenmesi için tambur ızgaralı 
olarak imal edilir. Avare tamburunun devrini sayan devir sensörü, 
güvenli bir çalışma sağlar. Opsiyonel olarak iki adet kayış kayma 
sensörü karşılıklı olarak takılır.

KOVALI ELEVATÖR
ÖZELLİKLERİ
• Galvaniz malzemeyle üretilmiş gövde
• Modüler gövde yapısı
• Kauçuk kaplamalı tahrik tamburu
• Kopma ve kayma kontrol sensörleri
• Toz patlama emniyet bacası

KULLANIM ALANLARI
• Yem fabrikaları
• Depolama tesisleri



Elevatör kolonları galvenizli çelikten imal 
edilir. Böylece civatalı bağlantı flanşları 
sayesinde montajı ve demontajı kolaydır. 
Avare başlığının üzerinden 4600 mm 
boyunda hava geçiş kolonuna kadar 
uzanan toz filtesi ve hava geçiş kolonu 
sayesinde elevatörün oluşturduğu hava 
akımı nötrlenir, toz ürünlerin taşınması 

en verimli şekilde sağlanır. Gözetleme 
camlı bakım kapağı bulunan elevatör 
kolonunun montajı, istenilen yükseklikte 
yapılabilir.

Elevatörlerde çalışma şartlarına ve ürüne 
bağlı olarak plastik veya metal pres 
kovalar kullanılır.

MODEL
ÖLÇÜLER (mm) DEVİR  

(dev/dk)
HIZ  

(m/s)
KAPASİTE 

(m3/h)A B C D E F G H J
Ø360/160 175 220 850 360 800 2350 830 940 800 135 2,5 25
Ø450/220 214 260 1160 394 950 2350 993 1390 1200 105 2,5 66
Ø500/260 290 282 1380 420 1055 2350 1040 1590 1400 95 2,5 89
Ø550/320 280 344 1435 490 1170 2350 1040 1650 1500 86 2,5 125
Ø710/340 305 433 1825 843 1350 2350 1795 1980+750 1500 70 2,5 140
Ø710/450 305 551 1825 963 1350 2350 1795 1980+750 1500 70 2,5 219
Ø710/520 305 621 1825 1033 1350 2350 1795 1980+750 1500 70 2,5 274

Ø1066/450 305 551 2330 1090 1625 2350 2465 2590+1000 1600 46,6 2,5 221


