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ENERGIAA TASAPAINOSSA LUONNON KANSSA



Heizotrans
Pystyruuvi hakkeen siirtoon

Heizomat-pystyruuvi soveltuu 
erinomaisesti hakkeen siirtoon 
korkeaan varastoon, tarkoitettu 
P45/M30 hakkeelle. Hake nousee 
ruuvilla ylös, heitin heittää ja levit-
tää sen varastoon.
• Sisältää käyttömoottorit
• Sisältää seinäpidikkeet
• Sisältää ohjauskeskuksen

Lisävarusteet:
• Työntävä ruuvi ylös
• Kaksi pystyruuvia, siirtotehoa 

tuplaten

Tekniset tiedot:
• Max.nostokorkeus 6 m
• Siirtoteho jopa 60 m³/h
• Pituudet 100 mm välein
• Täyttökaukalo 2 000, 2 500 tai  

3 000 mm
• Täyttökaukalo myös kahdella 

ruuvilla mahdollinen

Siilon kansiluukut
Heizomatin laadukkaat ja vahvat 
siilon kansiluukut sopivat täydelli-
sesti teidän hakesiilonne kanneksi. 
Sinkitystä teräksestä valmistettuja 
kansia toimitetaan eri kokoisia 
tarpeen mukaan. Rungossa olevat 
kiskot toimivat suojaritilänä, siiloon 
ei pääse vahingossa putoamaan.

Vakiokoot:
• 2 000 x 1 000 mm
• 2 500 x 1 250 mm
• 3 000 x 1 500 mm
• 3 500 x 1 750 mm
• 4 000 x 2 000 mm

Polttoaineen täyttölaitteistot Heizomatilta



Heizoschneck
Täyttöruuvi

Erittäin luja siirtoruuvi hakkeen siir-
tämiseen esim. rakennuksen sisällä 
sijaitsevaan hakevarastoon. Siirto-
ruuvit valmistetaan aina kohteen 
mittojen ja tarpeiden mukaan. 
Täyttökaukalo voi olla joko pitkittä-
in tai poikittain ruuviin nähden.

Tekniset tiedot:
• Moottorin teho 5,5 kW
• Siirtoteho jopa 30 m³/h
• Suurin mahdollinen  

nousukulma 45º
• Integroitu moottorin  

lämpösuoja
• Koko matkalta hitsattu vahva 

teräskierukka
• Ruuvin pituus jopa 10 m
• Pituudet 100 mm välein
• Täyttökaukalo 2 600 mm

Heizotrans
Hakepuhallin

Jämerä hakepuhallin hakkeen siir-
toon korkeisiinkin varastotiloihin. 
Suuren 760 mm heittimen ansiosta 
puhalluskorkeus on jopa 15 m. 
Heittimen lavoissa on Hardox-vah-
vikkeet.

Tekniset tiedot:
• Puhallinkotelon Ø 880 mm
• Sähkömoottori  

11 W / 1440 r/min
• Max.puhalluskorkeus 15 m
• Putken halkaisija 240 mm
• Siirtoteho jopa 30 m³/h
• Pituudet 500 mm välein
• Täyttökaukalo 2 000, 2 500 tai  

3 000 mm



Gerätebau + Energiesysteme GmbH
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03 628 661 
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Energiaa tasapainossa luonnon kanssa

Oikeus teknisiin muutoksiin kehityksen vuoksi pidäte-
tään. Mitat ja painot on ilmoitettu suuntaa-antavina. 
Kuvat ja kuvaukset esittelevät erilaisia ratkaisuja ja 
voivat sisältää erikois- ja lisävarusteita.
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Olemme mukana aktiivisessa 
energiamuutoksessa, vuodesta 

1982 asti, yli 400n työntekijän ja 
40 000 asiakkaan kanssa, maail-

manlaajuisesti. 

Tule mukaan osaksi  
vihreää tulevaisuutta!


