
Syöttökuljettimet 
tukkien tarkkaan keskitykseen
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Valon Koneen suunnittelema uuden sukupolven kes-
kittävä syöttökuljetin on vahva ja luotettava ratkaisu 
nopeisiin kuorintalinjoihin. Syöttökuljetinta käyte-
tään silloin, kun kuorimakoneessa on konerunkoon 
kiinteästi asennettu kuorintaroottori. Kuljettimella 
varmistetaan tukin tarkka keskitys kuorimakoneen 
syöttölinjaan sekä tukin kiinnipito kuorinnan alkaessa.

Uusia VK-syöttökuljettimia valmistetaan kolmessa eri 
kokoluokassa ja ne voidaan asentaa kuorimakoneen 
mukana alun perin toimitetun kuljettimen tilalle. 
Sadat tyytyväiset VK-asiakkaat ympäri maailmaa ovat 
todistaneet VK-kuljettimen tehokkuuden, luotet-
tavuuden ja sen mukanaan tuomat edut.



Kuljetinmalli VK52 VK72 VK920

Tukin halkaisija 60 - 580 mm 80 - 800 mm 80 - 930 mm

Kuljettimen pituus 4600 mm 4800 mm 5012 mm

Syöttölinjan korkeus 985 mm 1240 mm 1535 mm

Paino 7600 kg 8300 kg 7800 kg

Sähkömoottori 22 kW 22 kW 22 kW
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Kun haluat lisätietoa kuljettimesta, niin ilmoita meille kuorimakoneesi malli/tyyppi, 
sarjanumero ja valmistusvuosi. Näin voimme palvella sinua mahdollisimman hyvin.

Esimerkiksi: Konemalli VK550, konenumero 123/1995
Koneen tyyppimerkintä voi olla myös muodossa 550-480-6-450-RHP

• Vahva ja yksinkertainen rakenne – aikaisempiin 
kuljetinmalleihin nähden on kaikki kriittiset 
komponentit vahvennettu

• Kuljetinkourun ja painorullan/-läpän hydraulinen 
painejärjestelmä

• Painorullan/-läpän esiavaustoiminto

• Vahva V-mallinen kolaketju työntää tukin 
koneeseen

• Automaattinen rasvavoitelujärjestelmä vakiona 
kohdissa, jotka vaativat jatkuvan voitelun

• Suojaovet kuljettimen molemmilla puolilla *

Ominaisuudet Edut

• Tarkka tukin keskitys pysty- ja sivusuunnassa 
ehkäisee tukin pään vauriot (X-Y-keskitys)

• Pienien, lenkojen ja huonolaatuisempien tukkien 
tehokkaampi syöttö – parempi kuorintalaatu 
ilman puuhukkaa

•   Rauhoittaa tukin ennen kuorimakonetta korkeilla 
syöttönopeuksilla ja/tai kun syötetään ilman 
tukkiväliä

• Mahdollistaa tukkien erottelun mikäli 
annostelussa tapahtuu kaksoissyöttö

• Yksinkertainen toimintaperiaate varmistaa 
häiriöttömän tuotannon

• Turvallisuustekijät huomioitu aikaisempaa 
paremmin

*) VK920-kuljetinmalli suojataan erillisillä suoja-aidoilla


