
Roevasker     RV-15

Spuledyser renser fra 6 forskellige vinkler.

Rene roer, også helt ned  i bunden af revner og sprækker.

Tørrensning med 8 stk rensetromler og fødekæde  

ØRUM Roevasker 
Kapacitet: 120 ton pr time, passer sammen med Haybuster.
Effektiv tør rensning før vask hvor over 90% jord renses fra.
Spule dyser renser roerne fra 6 forskellige vinkler.
Roerne spules helt rene, også i furer og sprækker .
Sten bundfældes intern i vandkar, med hydraulisk låge..
90% jord fjernes under maskinen med gummiged.
Jord i vandet bundfældes i ekstern container / buffertank. 
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ØRUM Roevasker RV-15 
Ingen stop for udskiftning af vand!
Tilkoblet Buffertank med buesi for filtrering og bundfældning, 
kombineret med mekanisk rensning med rensevalser.
Denne kombination er så effektiv, at vandet holdes rent nok til
konstant drift, uden at skifte vand.
Bredde på fødekasse: 4m
Åbning under maskinen for at fjerne jord med ged H 1,5m B 3,15m
  

Elevator Standard til Haybuster - Knækelevator som ekstraudstyrEkstrem beskidte roer

Gummiged på fuld damptryk

Afrensning fra rensevalser

Afrensning fra Buesi

Roevasker     RV-15
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Let adgang med gummiged for læsning og fjernelse ar jord.

Roerne vaskes helt fine og rene med ØRUM RV-15.



Rensevalserne fjerner 90-95% jord uden vand, så jorden blot kan fjernes med gummiged.

Vand - Vand - Vand og mere Vand, spuler jorden væk fra alle vinkler i vasketurnellen.



Regulering af kapacitet / Renseeffekt, samt start og stop.

Manøvrering af maskinens funktioner.



Roer,som har overvintret på marken, og taget op lige efter marken er tøet.

Ekstrem beskidte roer, her er rensevalserne rigtigt på arbejde.



Jord / blader som er renset fra med rensevalserne, klar til gummigeden som returlæs.

Billedet fortæller mere end tusind ord.



Sten bundfældes i maskinen.

Sten tømmes let ud med den hydraulisk betjente låge.



Afrensning over 2mm frasorteres med buesi.

Bundfald fra buffertanken, partikler under 2mm, paseret buesien.



Den store luftmængde i vandet letter bundfældningen.

Buesi hvor partikler over 2mm bliver sorteret fra.



Helt rene roer, renset for jord og sten med ØRUM RV-15.



Elevator i transportstilling. 

Buesi for afrensning ar partikler over 2mm.
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