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Ö Z E L L İ K L E R
Un fabrikalarında kapasite ve randıman değerlerini sürekli kontrol altında tutmak 

gerekmektedir. Bu nedenle randıman kantarları son yıllarda büyük önem 
kazanmış ve fabrikalarda kullanılmaya başlanmıştır. İstendiğinde üretimle ilgili 
bütün bilgilere kolayca ulaşılabilir. Giren buğdayın debisi ve buna göre çıkan bütün 
ürünlerin %  olarak değerleri ekrandan izlenebilir. Bütün veriler kg/saat, ton/güıı 
veya %  olarak okunabilir. Bilgisayar sisteminde tuş veya klavye kullanılmamış, 
onun yerine mou.se kullanılmıştır. Bütün ölçüm parametrelerini, ayarlama, açma, 
kapama ve raporlamayı mouse ile rahatlıkla yapabiliriz. Bilgisayar sistemi 
Windows altında çalışan bütün programlarla çalışabilir. Sisteme çok sayıda (  her 
kart için 8 adet )  randıman kantarı bağlanabilir. İnternet veya telefon ile sisteme 
direkt ulaşıp fabrikanın durumu ile ilgili bilgilere anında ulaşılabilir. Anlık, saatlik, 
vardiyalık, haftalık ve aylık üretim raporu alınabilir. Tartım bunkeri 2 load celi 
üzerine, küresel mafsal bağlantısı ile asılmıştır. Bunkcr iki tarafa açılan kapaklar 
yardımıyla kolay boşaltılır. Doldurma ve boşaltma kapaklan rulman yalaklan 
üzerinde hareket eden pnömatik sistem ile çalışır. Kantann toz sızdırması 
önlenmiştir. Kaliteli pnömatik ve elektrik malzemeleri kullanılmıştır.

FEATURES
İt is a ncccssity to ınakc continious capacity and cxraction rates controlling in flour 

milis. Therefore, nowadays the exraction rate scales takc an important place in this 
fıeld and most of the flour milis began using these scales. Possible to reach to ali 
informations, if requircd. the folltnving rate o f the \vheat and according to this, the 
rate o f ali the produets can hc sccn in the serçen as % . A li the data can be read as 
kgs/hour, tons'day or % . A  mouse is uscd instead of key board. İt is very casy to 
adjust the parameters, siatl. stop and getting the repons by mouse. The Computer 
System can be \vork under ali the programms which works windows. It is possible to 
operatede multi scales (  8 pes for every card )  İt is possible to reach casily by internet 
or telephone in order to control the factory. İt is possible to takc produetion reports as 
simultaneous. per hour. per week and per ntonth. Weighing Bunkcr is hanged to the 
2 load celis. Bunker can be diseharge easily by the help of tvvo side covers. Filling and 
diseharging covers arc \voıking by the help of a Pncumatic system. Dust oozing is 
prevented. Uscd high quality materials during manufacturc. Tcchnical Pcrsonncl 
is vvorking sııccessfully during the manufacturingand operation.
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TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

MODEL TYPE Ürün
Product

Kapasite 
Bunker-bln 

Capacity (Lt)

Kapasite 
Extraction rate 
Capacity (t/h)

Aspirasyon
Asplration

(m*)

Hava ihtiyacı 
Air compressör 

(m/bar)

Ağırlık
Weight

(kg)

RAN -  B1 BugdayAVheat 50 10-12 8 5-6 350

RAN - B10 BugdayAVheat 90 15-20 10 5-6 450

RAN -  B100 BugdayAVheat 220 40-50 12 5-6 525

RAN -  U1 UnfFIour 50 6-10 6 5 6 350

RAN -  K1 Kepekı'Bran 50 4-6 6 5-6 350

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS ( mm)
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RAN -  B1 -  U1 -  K1 680 200 1000 700 300 230 505 2545 580 560 500

RAN -  B10 680 200 1000 700 390 230 505 2585 580 560 500

RAN -  B 100 1050 300 1050 920 400 280 850 3220 1050 1000 1000
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