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Tüm taneli ürünlerin (buğday, mercimek, ay çekirdeği, ince 
tohumlar… vb) boyutlarına göre, iyi olanların istenmeyen 
artıklarından ayrıştırılmasında cepli triyör silindirleri 
kullanılmaktadır. Kullanılacak silindirler temizlenecek ürün 
özelliğine göre seçilir.

Tanecikler ceplere girerek taşınırlar ve belli bir yükseklikte 
ceplerden iç hazneye düşerler. İç hazneye düşen ürünler de 
helezon ile taşınarak dışarıya alınır, ceplere giremeyen diğer 
ürünler ise ayrı bir kanaldan dışarıya alınarak ayrıştırma işlemi 
gerçekleştirilir.

Boyutlarına göre sınıflandırmada verimlilik ve etkinlik olarak en iyi 
performans gösteren makinelerden biridir.

Cepli triyör silindirlerimiz aşağıdaki ölçülerde üretilmektedir:
4,5 /5/5,5/6/6,5 /7/7,5 /8/8,5 /9/9,5 /10/10,5 /11/12/13/14
Ölçüler mm dir.

Trieur cylinders with pockets are used for separating the 
good ones from undesirable residues according to the 
dimensions of all grain products (wheat, lentil, lunar 
kernel, fine seeds ... etc). The cylinders to be used are 
selected according to the product feature to be cleaned. 

Grains are transported by entering the pockets and fall 
into the inner chamber from the pockets at a certain 
height. The products falling into the inner chamber are 
transported by a helix and taken out whereas separating 
process is carried out by taking out other products which 
can not enter the pockets from a separate channel.
 
It is one of the best performing machines as efficiency and 
effectiveness in classification by size
. 
Our cylinders with pockets are manufactured with the 
following dimensions: 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 
8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11/12/13/14 
The dimensions are in mm.
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Yüksek performans
High performance
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Model
Type

Ürün Kodu
Product Code A B C D E Ağırlık / Weight

kg
Güç / Power

kw-d/dk

Kapasite / Capacity
Bugday / Wheat

t/h
75X300 T75 01 3785 1125 1000 Ø120 120 750 3 kw 5

75X300 T75 02 4490 1975 1000 Ø120 120 1550 2x3 kw 5

75X300 T75 03 4125 2040 1000 Ø120 120 1550 2x3 kw 10

75X300 T75 04 4210 3025 1000 Ø120 120  2250 3x3 kw 10
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KIRIK VEYA UZUN TANE

SMALL OR LONG GRAİN

TEKLİ / SINGLE MODEL 01

SMALL + LONG GRAİN

SERİ / SERİAL MODEL 02

KIRIK + UZUN TANE

KIRIK VEYA UZUN TANE

SMALL OR LONG GRAİN

PARALEL / PARALLEL MODEL 03

SMALL + LONG GRAİN

†‚L† / TRİBLE MODEL 04

KIRIK + UZUN TANE
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