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Gruber CCM-molen type Profi
Voor vochtige maïs en granen tot 45% vochtigheid en ook voor droge maïs en granen

Hoge uurproductie bij een gering energieverbruik. Rustig verloop, prima maalgoed en probleemloze
maalgang door een werking met 44 tot en met 84 hamers (Profi 800). Stabiele geharde zeven en
hamers garanderen een lange levensduur.Onderhoudsvrij en statisch en dynamisch uitgebalanceerd.
De molens van type 480U en 600U lenen zich uitstekend voor het vermalen van vochtige en droge maïs
en granen. Hiervoor zijn speciale zeefmaten verkrijgbaar. Zeefkeuze naar vochtigheidsgraad,
bijvoorbeeld:
Alle droge granen
30-34% vochtigheidsgraad
35-38% vochtigheidsgraad
39-45% vochtigheidsgraad
Type Profi

– zeefmaat 3-8 mm.
– zeefmaat 6-8 mm.
– zeefmaat 10-12 mm.
– zeefmaat 12-16 mm.

Profi 480 M/U

Profi 600 M/U

Profi 800 M

Capaciteit per/uur

8.000 - 20.000 kg

12.000 - 30.000 kg

30.000 - 50.000 kg

Vochtigheidsgraad

tot 45%

tot 45%

tot 45%

Aftakasaandrijving

75-111 kW / 1000 t/min.

110-222 kW / 1000 t/min.

Stationair motor

Buis diameter

160 mm.

160 mm. of 200 mm.

200 mm.

Max. transporthoogte

15 m

18 m

20 m

Zeefdiameter
Zeefbreedte

530 mm.
160 mm.

600 mm.
160 mm.

780 mm.
200 mm.

Aantal hamers

44 stuks

44 stuks

84 stuks

Ventilator

6-vleugels

6-vleugels

6-vleugels

Aandrijfmogelijkheden:
Traktor:

Vermogen 88kW /
1000 t/min.

Vermogen 133kW /
1000 t/min.

Stationairmotor:

2900-3100 t/min.

2200-2300 t/min.

1900 t/min.
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Maïsmolen Profi 480U
Deze is ook voor vochtige en droge granen geschikt. Dit is de universele molen voor vochtige mais,
vochtige en droge granen, standaard uitgerust met:
 Hamerrotor (44 hamers);
 Zeefhouder;
 Ventilator 6-vleugelig (transporthoogte ± 15 meter);
 Zeef diameter 530 mm.;
 Speciale inloopgoot;
 Aftakasaandrijving 88 kW;
 Uitblaaspijp dia 160 mm.;
 Compleet geleverd met maalzeef en magneet inbouwset.
De maïsmolen Profi 600U
Universele machine voor vochtige maïs tot 45% vochtigheid, vochtig en droog graan. Deze molen is
voorzien van een voormaler en een hamermolenrotor met vier armen en 44 stuks hamers. Deze hamers
zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen, ook scherp geslepen hamers.
 Seriematige werking met 44 hamers;
 Inclusief zeefhouder, zeefdia 600 mm.;
 Afmetingen 1550(h)x1120(d) mm.;
 Ventilator met 6 vleugels;
 Transporthoogte tot ca. 18 meter;
 Dia uitblaas 160 mm. of 200 mm.;
 Speciale inloop;
 Geschikt voor aftakasaandrijving 133 kW;
 Compleet geleverd met maalzeef en magneet inbouwset.
Graankanon voor vochtige maïs FMK 240
De molens worden middels een vijzel, geschikt voor transport van vochtige en droge maïs en overige
granen, gevoed. Deze vijzel heeft een pijpdiameter van 240 mm. en een maximum transportvermogen
van 35 ton per uur.
 Seriematig uitgevoerd met stortbak met rooster en magneetstrippen;
 Traploos regelbare voeding;
 Aangedreven door een elektro- vertragingsmotor 4 kW;
 Lengte 5 meter;
 Voorzien van rijwerk en van trekstang;
 Compleet stekkerklaar geleverd.
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