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COMPAC4 TRÆKSTATIONCOMPAC4 TRÆKSTATION
Til transport af mel- og pillefoderTil transport af mel- og pillefoder

Trækstationen er forsynet med et stort 
aluminiumstrækhjul, der sikrer en rolig og stabil drift med 
minimal slitage på plastbrikkerne.

Trækstationens skrå bund bevirker, at denne er 
selvtømmende, hvorved ophobning af foder i maskinen er 
meget begrænset.

Kabinettet er fremstillet i rustfrit stål i et kompakt design 
for optimal montage på mur eller direkte på gulv.

Det medfølgende skueglas sikrer, at foderets 
fyldningsgrad i anlægget kan indstilles optimalt.

Nem servicering.

Standard motor, få sliddele.
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TEKNISKE DATA

I COMPAC4 DRIVE UNIT I
For transportation of pellets and meal

• Trækstationen er forsynet med 
et stort aluminiumstrækhjul, 
der sikrer en rolig og stabil 
drift med minimal slitage på 
plastbrikkerne.  Trækhjulet kan 
desuden vendes og har derved 
dobbelt levetid.

• Compac 4 trækstationen med 
Ø60 mm PowerLine kæde er 
velegnet til transport af såvel 
piller som formalet foder.

• Kabinettet er fremstillet i rustfrit 
stål i et kompakt design for 
optimal montage på mur eller 
direkte på gulv. For let adgang til 
servicering  kan trækstationen 
leveres med valgfri kæderetning.

• Maskinen leveres standard med 
kædebrudskontakt, der sikrer 
mod slap eller sprunget kæde 
samt sikringsblik, der sikrer mod

 overbelastning af kæden. Dertil 
kan trækstationen forsynes 
med omdrejningvagt, som i 
kombination med ACO Funkis 
forskellige styringer giver ekstra 
sikkerhed for anlægget.

• Det medfølgende skueglas 
sikrer, at foderets fyldningsgrad i 
anlægget kan indstilles optimalt.

• Trækstationens skrå bund 
bevirker, at denne er 
selvtømmende, hvorved 
ophobning af foder i maskinen 
er meget begrænset.

0119-168 
POWERLINE TRÆKHJUL

0170-089 
MASTER CHAIN TRÆKHJUL

Kapaciteten er beregnet ud fra 60% fyldningsgrad og en vægtfylde på 650 kg/m3

Spænding

V

Hz

Hz

Motor
omdrejninger

RPM

Kæde-
hastighed

M/min

Kapacitet

Kg/Time

230/400 50 1410 21 900

Varenummer Kørselsret-
ning

V=venstre
H=højre

Hjul Motor
størrelse

kW

0211-424 
0211-426

V        H
H        V

PowerLine 1,5

0211-468 
0211-470 

V        H
H        V

Master Chain 1,5

0211-951 
0211-950

V        H 
H        V

PowerLine 2,2

0211-978 
0211-980

V        H
H        V

Master Chain 2,2
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