
MASĂ SORTARE 
VIBRANTĂ

VIBRATING SELECTION TABLE 
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-  Buncăr din oțel inoxidabil AISI 304 
pentru descărcarea containerelor

- Sită dublă cu fante de 6 mm
- Suport pentru cutie
- Țeavă de spălare a strugurilor cu duze 
de înaltă presiune

- Sistem de uscare a strugurilor cu suflant 
și difuzor

-  AISI 304 stainless steel hopper for bins 
unloading

-  Double draining mesh with 6 mm slots
-  Box support
-  Grape washing bar with high pressure nozzles
-  Grape drying system with blower and diffusor

DOTĂRI STANDARD:

- Cadru din oțel inoxidabil AISI 304 pe roți 
- Sită de scurgere și bazin de colectare 
din oțel inoxidabil AISI 304
- Canale de separare a strugurilor
- Panou electric 400/3/50 echipat cu 
variator electronic de viteză

OPȚIONALE:
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Fotografiile, măsurătorile și datele de operare sunt aproximative, nu sunt obligatorii din punct de vedere 
legal și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change 
without notice. 

DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA 

TVC-2500 TVC-3000 TVC-3500 TVC-4000

Putere motor | Motor power kW 0.60 0.60 0.60 0.60

Productivitate | Hourly output Ton/h 2/10 2/10 2/10 2/10

Înălțime la descărcare l Outlet height mm 700-800 700-800 700-800 700-800

Înălțimea mesei | Top height mm 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000

Lungime masă | Top width mm 800 800 800 800

Lunghezza piano | Top lenght mm 2500 3000 3500 4000

DIMENSIUNI | DIMENSIONS 

Lungime | Length mm 2900 3400 3900 4400

Lațime | Depth mm 1050 1050 1050 1050

Înălțime | Height mm 900 900 900 900

Greutate| Weight Kg 280 320 340 370

STANDARD FEATURES: 

 - AISI 304 stainless steel frame on wheels
 - AISI 304 stainless steel draining mesh and 
collecting basin
- Grape separation channels
-Electric panel 400/3/50 complete of electronic 
speed variator

OPTIONALS:




