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Çalışabileceği numune tane boyutu: 0-150 mm dir.
Paslanmaz çelikten imal, radyal(üçgen prizma) şeklinde,15 
lt lik 8 adet bölme haznelidir. 120 lt kapasiteli paslanmaz 
çelikten imal besleme haznelidir. 4 tekerlek üzerinde mobil 
şaseli, önden açılır emniyet kafeslidir.Haznelerin dönme hızı 
elektronik hız kontrol cihazı ile kademesiz olarak 0 ila 60 dev/
dak  arasında ayarlanabilir. Malzeme besleme hızı da elect-
ro-manyetik titreşimli besleyici ile kademesiz ayarlanabilir. 
Net Ağırlık:  380  kg; Dış Ölçüleri: 107 x 167 x 184 cm (EN x 
BOY x YÜKSEKLİK) Redüktör dişli kutulu ve elektrik motoru 
tahrikli  0,75 kw,380 v, 3 faz, 50 Hz,900 rpm,Elektrik motorlu, 
62 dev/dak redüktör çıkış devirli.

Rotary Sample Divider equally divides 8 representative samples 
automatically within accuracy of ± 1 % in weight .Provided with 
a stainless steel  120 lt feeding hopper  and an electro-magnetic 
vibratory feeder. Stainless steel dividing head with  8 divisions,-
carrying  8 x  15 liter sample  collecting stainless steel vessels in 
the form of  radial triangular prisms.
The speed of the rotary dividing head can be infinitely variable  
between 0 - 60 rpm by an  electronic motor speed controller.
The system mounted on a mobile 4 wheels  frame enclosed in 
a protective cabinet made of wowen wire sheets , with a  front 
lid with safety switch.Net Weight  380  kg; Outside Dimensions: 
107 x 167 x 184 cm (w x l x h) Driven by a  0,75 kw,380 v, 3 faz, 50 
Hz,900 rpm,elektrical motor and gear box.  
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TECHNICAL DETAILS

OTOMATİK NUMUNE BÖLÜCÜ 8 X 15 L 
ROTARY SAMPLE DIVIDER (8 X 15 L)

Jones Riffle Tipi, çelik saçtan imal, 4 e ve 2 ye bölüntü kapları,temizleme 
fırçaları, besleme küreği ile tekmilBoyut olarak üç ayrı tipi vardır.
25,4 mm Kanal Genişlikli  x 16 Kanallı
13 mm Kanal Genişlikli x 16 Kanallı
7 mm Kanal Genişlikli x 32 Kanallı 
Her bir bölücü 4 adet 1/4 bölüntü kabları, 2 adet 1/2 bölüntü kabları, 1 adet 
besleme küreği, 2 adet temizleme fırçası ile teslim edilir.

Jones Riffle Type splitter, made of sheet metal, divides materials into 
two or four representative samples. Three different sizes available:                                                                                                                
Chute Width x Number of Chutes : 25,4 mm x 16 
Chute Width x Number of Chutes : 13 mm x 16 
Chute Width x Number of Chutes : 7 mm x 32                                                                                
Each splitter is provided with four 1/4  pans, two 1/2 pans, one flat 
scoop pan and two cleaning brushes.

TECHNICAL DETAILS

MANUEL NUMUNE BÖLÜCÜ (JONES RIFFLE TİPİ)
JONES RIFFLE TYPE SPLITTER 
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