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Specifikationer TFK / SNAP 1200 

TFK   

Rumindhold   10 m3 

Rensesektion 6 stjernegummivalser 
3 fjedrende og 

reverserende stålvalser 
Overkæde på rensebord 

Ifyldningshøjde 2900 - 3200 mm 

SNAP 1200 
 

Kapacitet Op til 30 tons/time 

Stenudløser Fjederbelastet justerbar 

Snittesystem Udskiftelige knive 

Ifyldningshøjde 1000 - 1300 mm 

Udløbshøjde 500 - 800 mm 



Thyregod har i mange år lavet maskiner til håndtering af 
sukkerroer. Om det er rensning i marken, optagning eller 
rensning inden levering på fabrikken har vi løsningerne. 
 

Nu kan vi også tilbyde en komplet løsning på håndtering 
af foderroer. Frasortering af sten og skidt, samt snitning i 
en arbejdsgang. 

Effektiv rensning 
 

Rensebordet er lånt fra vores serie af 
”TR” roe-rense-læsse maskiner, som 
gennem mange år har bevist deres evne 
til at levere rene roer uden sten. 
Rensebordet har her 6 stjernevalser af 
gummi der løber samme retning som 
roerne. 
3 reverserende og fjedrende stålvalser 
”trækker” sten nedenud af bordet. 
 

Rensekapacitet 
 

For at sikre et højt flow hen over bor-
det, selv med reverserende valser, er 
rensebordet udstyret med overkæde. 
Overkæden trækker roerne hen over 
bordet, og kan justeres i højde og ha-
stighed, alt efter hvor effektiv rensning 
der ønskes. 
Overkæden kan nemt vippes væk for 
tilgang til rensebordet. 

Snap 1200 
 

Snitteren består af en snitteskive med 
på boltede knive der kan udskiftes indi-
viduelt.  
Knivene kan ligeledes fås i forskellige 
størrelser, alt efter hvor  man ønsker 
snittekvaliteten. 
Snitteren er udstyret med et fjederbela-
stet modhold der kan justeres i hård-
hed. Modholdet virker samtidigt som 
effektiv stenudløser. 

Høj kapacitet 
 

Den første rensning sker allerede når roerne tippes i fødekassen, hvor jord og skidt falder ned 
gennem bundkæden.   
Al jord, sten og halmrester falder nedenud af maskinen og kan let fjernes med læssemaskine igen. 
Maskinen kan håndtere op til 30 ton i timen igennem anlægget. 

Færdig i en arbejdsgang 
 

Her er anlægget afsluttet med en gum-
mibånds transportør for direkte afle-
vering i mixervogn. 
 
Snap 1200 kan aflevere det snittede 
materiale direkte på jorden også, hvis 
man ønsker et mere kompakt anlæg. 
 


