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Чукова мелачка марка „Gruber”             модел 
с изцяло стоманена конструкция 
 
За шротиране/натрошаване на всички видове фуражно зърно. 
Минимално загряване на смляната суровина. 
 
- Изработена с цялостна стоманена конструкция. 
- Комплектно инсталиран ел мотор. 
- Висока производителност при минимално износване на 
  триещите се части.  
- Двойно балансирани накалени чукове. 
- Всеки ударен елемент / чук - 4 кратно обръщаем. 
- Безпрашен работен режим. 
- Лесна и бърза смяна на ситата. 
- Просто управление и поддръжка. 
- Изводи за дооборудване с приемател и филтър 
- Изход 155 х 350 

"Екстрем"185 
 
 

 
с ел. мотор 

 
 
Технически данни "Екстрем" 185 
 
- ел мотор, мощност: 18,5 kW Размери: дължина 710 мм, височина 660 мм 
- производителност за житни       - 1700 кг/час дълбочина (при ел. мотора) 750 мм 
- производителност за царевица - 3200 кг/час С монтиран приемник – обща височина 1180 мм 
- ротор с 32 бр. чукове. (само височината на приемника е 320 мм) 
 
Описание на доставката 
 
113668 Чукова мелачка „Gruber“, модел Екстем 185 комплект с ел мотор 18,5 kW 
101496 Триъгълен превключвател/звезда с предпазител на мотора и амперметър / ел мотори 18,5 kW 
111306 Сито Xtreme 110/150/185 усилено, dm 4,5 мм 
113639 Приемник Xtreme 110/150/185, с вградена магнитна зърночистачка, механичен. 
113628 Входяща вана/фуния Xtreme 75-370, р-ри 500х500х320 мм 
 
Допълнително оборудване: 
113591 Платформа за мелачка Xtreme 75-185 с механизъм за регулиране на работната височина. 
113635 Автоматично регулиране на подаваното количество, приемник Xtreme 110/150/185, с  
 вградена магнитна зърночистачка и автоматичен регулатор  
 (В този случай позиция 113628 горе отпада). 
111303 Сито Xtreme 110/150/185 усилено, dm 3,0 мм 
111304 Сито Xtreme 110/150/185 усилено, dm 3,5 мм 
111305 Сито Xtreme 110/150/185 усилено, dm 4,0 мм 
111307 Сито Xtreme 110/150/185 усилено, dm 5,0 мм 
111308 Сито Xtreme 110/150/185 усилено, dm 6,0 мм 
111310 Сито Xtreme 110/150/185 усилено, dm 8,0 мм 
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Чукова мелачка марка „Gruber” модел Xtrem / Екстрем 
с изцяло стоманена конструкция 
 
 
� Конструирана за зареждане / пълнене на смесители, силози, контейнери и др.  
� Зареждане отгоре, извеждане на смления продукт/шрот отдолу. 
 
 

Модул: 
 
Хоризонтален смесител с монтирана 
чукова мелачка „Gruber“, модел Екстем 
 
 

 
 

Модулна скица 
 
Чукова мелачка „Gruber“, модел Екстем 
с приемателна вана/фуния, монтирана върху 
хоризонтален смесител 
 

 


