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ACL Serisi  - ACL Series

ACL Series

Amillcleaners (ACL) serisi  hassas temizleme elekleri, her türlü kuru taneli tarım ürünlerini 
eleme,temizleme ve sınıflandırma işlemini mükemmel bir şekilde yapmaktadır. Tohumlarda 
(Buğday,arpa,yulaf,mısır v.b) ve bakliyatlarda (fasülye, nohut,…v.b)ve diğer taneli tohumlarda 
verimli bir şekilde kullanılmaktadır.

Temizleme işlemi bitmiş olan ürünün son aşamada yüksek hava akımına tabi tutulması ile 
içerisindeki toz ve hafif tanelerin ürün içerisinden ayrıştırılması sağlanarak, ürünün temizliği ve 
verimi en üst seviyeye çıkarılır.

Amillcleaners (ACL) series fined cleaning sieves achieves perfect sifting, cleaning, and 
classification of all sort of dry granular agricultural products.

They can be efficiently used for seeds (wheat, barley, oat, corn, etc.), legumes (bean, chickpea, 
etc.), and any other granular seeds.
After all cleaning process, it can be ensured that all dust and lightweight extraneous matters are 
completely sorted out by exposing the product high air flow from two different points.
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Yüksek performans
High performance

1. Product Feeding Roller: It is used for spreading the product whole surface of the sieve and 
controlling the capacity. In order to maintain the product fluidity and prevent the product 
from getting jammed, the adjustable mechanic valve system is placed on the roller.

2. Z Type Air Chanel: The product streaming from the roller is separated from the dust and 
lightweight extraneous matters by the air flow generated from three different points throu-
ghout air channels.

3. Sieves  : It is made of plywood. It is invulnerable to vibrations and mechanic loads. It has a 
long-expected lifetime. Sieve installation and de-installation are quite easy. The sieve clea-
ning system is independent of the sieve itself. The cleaning is handled by plastic balls. The 
clogged sieve is cleaned by continuously moving balls with an eccentric motion.

4. Eccentric System: The special designs are used in machines for minimum vibration. In order 
to minimize the vibration effect of the eccentric force, special vibration wedges are used. 
The machine functions with minimum vibration with a counterbalancing system. 

5. The lightweight Grain Separation Aspiration Channels: At the last part when the product 
leaves the machine the lightweight and hollow grains are separated from the product by 
applying high air flow. This process is carried out from two different points which in turn 
improves the effici ency and productivity to a great extent.

6. Air Channels: With the effect of high air flow, the flying lightweight and hollow grains are 
separated from the air and directed to the waste product channel by air channels. At the 
end, the dusty air is directed to the aspiration unit.

7.  Air Adjusting Valves with Actuators: The input and output air flow level are adjusted by 
sending a signal to the actuators.

8. Disposal Screw Conveyor: The waste product gathered in both input and output cyclone 
system is thrown out by the screw conveyor. There are eight points used for disposal. 

9. Cyclone and Fan Unit: The dusty air collected from the aspiration system is cleaned from the 
heavy materials and dust in this unit with the help of centrifugal force. The waste product is 
conducted from cyclone system to sacks or disposal screw conveyor through the air lock. The 
cleaned air is disposed to the environment.
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1. Ürün Besleme Merdanesi: Ürünün tüm eleğe yayılması ve kapasite kontrolü için kulla-
nılmaktadır. Ürünün sıkışmasını önlemek ve akıcılığını sağlamak için merdane üzerinde 
ayarlanabilir mekanik klepe sistemi vardır.

2. Z Tipi Hava Kanalı: Merdaneden akan ürün hava kanallarından geçerek üç ayrı noktada ürün 
içindeki toz ve hafif atık ürünler hava akımı aracılığıyla ayrıştırılır.

3. Elek Teknelerİ: Plywood malzemeden üretilmiştir. Vibrasyona ve mekanik yüklere dayanıklı-
dır. Kullanım ömrü uzundur. Elek montaj ve demontajı kolaydır. Elek temizleme sistemi,elek-
ten bağımsızdır. Temizleme işi plastik toplarla yapılmaktadır. Eksantrik hareket ile toplarda 
sürekli hareket ederek tıkanan eleklerin temizliğini sağlamaktadır.

4. Eksantrik Sistemi: Makinalarda minimum vibrasyon için,özel tasarımlar kullanılmaktadır. 
Eksantrik baskı kuvvetinin vibrasyon etkisini minimize etmek için özel vibrasyon takozları 
kullanılmaktadır.Karşı dengeleme sistemi ile makine minimum vibrasyonla çalışmaktadır.

5. Hafif Tane Ayrıştırma Aspirasyon Kanalları: Ürünün makinadan son çıkış noktasında,yüksek 
hava akımının ürün içerisinden geçmesi sonucu cılız ve içi boş tanelerin üründen ayrıştı-
rılması ve bu işlemin iki ayrı noktada yapılması sonucu makinanın verimliliği ve etkinliği 
arttırılmıştır.

6. Hava kanalı: Hava akımı ile kaldırılan hafif ve cılız ürünlerin, havadan ayrıştırılıp ürünün atık 
ürün kanalından alınması ve tozlu havanın aspirasyon ünitesine gitmesi amacıyla kullanılır. 

7. Aktuatörlü Hava Ayarlama Klepesi: Aktuatöre sinyal göndermekle giriş ve çıkıştaki hava 
ayarları yapılabilir.

8. Atık Helezonları: Giriş ve çıkıştaki siklon sisteminde toplanan atıklar helezon sistemi ile 
dışarı atılmaktadır.Makinada toplamda sekiz noktadan atık alınmaktadır.

9. Siklon + Fan Ünitesi: Aspirasyon sisteminden toplanan toz ile karışık hava, bu ünitede 
merkezkaç kuvveti ile ağır materyal ve tozlar havadan ayrıştırılır ve atık ürünler siklon siste-
minden hava kilidi aracılığı ile torbaya veya atık helezonuna gönderilir. Tozdan arındırılmış 
havada dış ortama verilir.
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Model 
Type

Ürün Kodu
Product Code A B C D E F ØG Güç / Power

kw-d/dk

Ağırlık / 
Weight

kg

Eleme Alanı
Elimination Area

m2

Elek Ölçüsü
Sieve Size

Elek Sayısı 
Screen Number

Elek Dizilimi
Conter Flow

Kapasite / Capacity
t/h

ACL-204 ACL-204 3040 3580 3460 3960 1500 2190 150 3 kw 1000 d/dk
5,5 kw 1500 d/dk 5000 12 1250X2400 12 2/1/1

Buğday, Arpa / Wheat, Baley
Yulaf, Mısır / Oat, Maize
Pirinç (Çeltik) / Raw Rice
Soya Fasülyesi /Soya Bean
Nohut / Chickpea
Ayçekirdeği / Sunflower
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ACL-205 ACL-205 3215 3650 3950 4450 1500 2210 150 3 kw 1000 d/dk
7,5 kw 1500 d/dk 5500 15 1250X2400 15 2/1/2

Buğday, Arpa / Wheat, Baley
Yulaf, Mısır / Oat, Maize
Pirinç (Çeltik) / Raw Rice
Soya Fasülyesi /Soya Bean
Nohut / Chickpea
Ayçekirdeği / Sunflower
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ACL-208 ACL-208 3330 3730 4495 5000 1500 2235 150 3 kw 1000 d/dk
11 kw 1500 d/dk 6250 24 1250X2400 24 3/2/3

Buğday, Arpa / Wheat, Baley
Yulaf, Mısır / Oat, Maize
Pirinç (Çeltik) / Raw Rice
Soya Fasülyesi /Soya Bean
Nohut / Chickpea
Ayçekirdeği / Sunflower Seeds
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