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STaNdaRdNí ohyb
• 1 v systému používajícím 

2 ohyby s pohonem
• 2 v systému používajícím 

1 ohyb s pohonem
• Vyměnitelná pouzdra odolná 

proti abrazi90° výpusť s uzávěrem 
a regulačním kolem
• Ovládání ze země
• Vstupní dvířka na horní straně 

pro účely kontroly a údržby

ohyb S PohoNem
• 1 nebo 2 v systému podle 

požadovaného výkonu
• 30,48 cm (12") systém 

až do 120 HP — 2 ohyby 
s pohonem po 60 HP

• 25,4 cm (10") systém 
až do 100 HP — 2 ohyby 
s pohonem po 50 HP

• 20,32 cm (8") systém 
až do 60 HP — 2 ohyby 
s pohonem po 30 HP

8" 10" 12"
Maximální kapacita (BPH) 4000 6000 10 000
Dráha řetězu (FPM) 325 325 400
Tloušťka potrubí v gauge (pozinkované) 12 12 10
Tloušťka krytu ohybu, pozinkovaného 3/16" 3/16" 3/16"
Tloušťka lopatek (UHMW) 3/8" 1/2" 1/2"
Průměr hřídele ohybu 2" 3" 3 7/16"
Standardní řetěz dopravníku 81X 81XHH 81XHH
Volitelný řetěz dopravníku 81XHH
Požadován výkon dopravníku v koňských silách*
Vertikální (na stopu přepravy) 0,35 0,50 0,75
Horizontální (na stopu přepravy) 0,08 0,11 0,18
Hmotnost (na stopu) trubkového dopravníku
Prázdný 5,44 kg 

(12 lb)
6,8 kg 
(15 lb)

10,89 kg 
(24 lb)

Plný 25,40 kg (56 lb) materiálu na bušl 12,70 kg 
(28 lb)

18,14 kg 
(40 lb)

26,76 kg 
(59 lb)

specifikace

kontrolní ohyb
Přístup pro kontrolu 
opotřebení řetězu a lopatky 
a napnutí řetězu.

ohyby a VýPuSTI

Systém řetězového okruhu lze naklánět tak, aby spolupracovaly s konvenčními 
předními vyskladňovači jako na obrázku nahoře.

Zásobník a Zásobník b Zásobník C Zásobník d

systémy řetězového okruhu



Výhody:
• Ekonomický způsob přesouvání velkého 

množství obilí.
• Při používání v konstrukčních mezích 

nabízí lepší účinnost než u jiných systémů. 
30,48 cm (12") systémy poskytují vyšší 
kapacitu, ale na menší vzdálenost a výšku.

• Skvělá předpokládaná životnost 
překračující životnost šnekových 
a vzduchových systémů.

• V systému přizpůsobeném okruhovému 
systému, kde jsou zásobníky umístěny 
v řadě, lze vyskladňovací šneky nahradit 
okruhovým systémem. Tím dojde ke 
snížení použitého výkonu, množství 
potřebného vybavení a nutné údržby.

Systém řetězového okruhu lze naklánět tak, aby spolupracovaly s konvenčními 
předními vyskladňovači jako na obrázku nahoře.

Pořiďte si systém řetězového okruhu, který 
pracuje stejně tvrdě, jako vy. Řetězový 
okruh společnosti GSI kombinuje nakládání, 
přepravu, plnění a vyskladňování do jednoho 
ekonomického a snadno použitelného 
systému. Řetězový okruh společnosti GSI 
je určen k jemné a účinné přepravě velkých 
objemů obilí systémem.

V uzavřeném okruhu můžete otevřením 
nebo zavřením vypouštěcích uzávěrů 
ovládaných ze země zvolit cestu proudění 
obilí. Vyskladněte jeden nebo více 
zásobníků a snižte náklady na sušení 
smícháním vysoce vlhkého obilí 
z jednoho zásobníku s již usušeným 
obilím z jiného zásobníku. Tento 
nízkoúdržbový systém lze 
instalovat do nového nebo 
stávajícího sušicího 
nebo uskladňovacího 
systému a po 
původní instalaci 
jej lze rozšířit.

věže s řetězovými okruhy f/c se dvěma a čtyřmi podstavci.
• Věže se dvěma podstavci jsou určeny k podpírání systémů řetězového 

okruhu mezi zásobníky na obilí.
• Horní sekce jsou v závislosti na průměru zásobníku příčně ztuženy.
• Věže s dvěma podstavci jsou 1,22 m (48") široké a laterálně připevněné 

ke stěně zásobníku.
• Věže se čtyřmi podstavci, je mají rozmístěné do čtverce 1,22 x 1,22 m (4' x 4').
• Věže jsou navrženy tak, aby odolaly větru o rychlosti 145—160 km/h 
 (90—100 mph), podle velikosti.

Systém řetězového okruhu tvoří řetězy,
lopatky a ohyby/spojky.

věže řetězových okruhů

věž se dvěma podstavci věž se čtyřmi podstavci

VlaSTNoSTI:
• Popráškované ohyby odolné proti korozi 

a abrazi.
• Kontrolní kryt v horní části každé 

vypouštěcí trysky umožňuje snadný přístup.
• Velké ocelové lopatkové skoby zvyšují 

houževnatost a životnost systému.
• Lopatky jsou umístěny na každém 4. 

článku řetězu (přibližně 25,4 cm (10")). 
Kratší mezery prodlužují životnost a snižují 
zatížení článků řetězu s lopatkou.

• Robustní 3,41 mm (10 gauge) silný 
posuvný uzávěr ve vypouštěcí trysce.

vlastnosti zařízení 
společnosti gsi 

Průřez trubkou pro znázornění 
lopatek řetězového okruhu a řetězu.


