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TRANSPORT I SKŁADOWANIE W SPOSÓB PRZYJAZNY DLA PRODUKTU

PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKA  
Od momentu wprowadzenia na rynek przenośniki 
i pryzmowniki Miedema zyskały ogromne uznanie 
użytkowników. Maszyny te oferują wiele wyjątkowych cech 
ułatwiających ich eksploatację, a to właśnie wszelkiego 
rodzaju niewidoczne na pierwszy rzut oka szczegóły 
sprawiają, że praca sprawia przyjemność. Należą do 
nich m.in. elegancko schowane kable czy całkowicie 
bezobsługowy elektrobęben z zabezpieczeniem przed 
przeciążeniem.

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA
W Dewulf opracowany został inteligentny system Smart-
Control, który zapewnia łączność pomiędzy wszystkimi 
pryzmownikami Miedema. Umożliwia on uruchomienie 
całej linii przy pomocy zdalnego sterowania maszyną. 
Najpierw uruchomiony zostaje pryzmownik/napełniacz 
skrzyniopalet, następnie przenośnik, a na końcu kosz 
przyjęciowy. Po opróżnieniu kosza przyjęciowego wszystkie 
maszyny linii zatrzymują się równocześnie. Wciśnięcie 
przycisku zatrzymania awaryjnego na dowolnej maszynie 

pracującej w ramach łańcucha powoduje natychmiast 
zatrzymanie wszystkich urządzeń. Pomysłowy system 
Start-Control zapewnia optymalne napełnianie taśm, 
minimalizując uszkodzenia produktu, i eliminuje ogromny 
pobór prądu, który wystąpiłby, gdyby wszystkie maszyny 
zostały uruchomione w tym samym czasie. Zapewnia on 
zatem nie tylko łatwiejszą eksploatację, ale także najbardziej 
ekonomiczną metodę pryzmowania.

Wiedza i doświadczenie Dewulf w dziedzinie transportu ziemniaków nie mają sobie 
równych. Najwyższa jakość przenośnika taśmowego najnowszej generacji jest efektem 
ścisłej współpracy z użytkownikami końcowymi. Dzięki temu nasze innowacyjne przenośniki 

taśmowe i pryzmowniki zapewniają maksymalną wydajność, duży przepływ produktu i 
mniejsze ryzyko uszkodzeń. Siłą maszyn Miedema jest ich prostota, która czyni je całkowicie 
niezawodnymi i praktycznie niezniszczalnymi.
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STRONA ODBIERANIA
Szeroki, zaokrąglony gumowy kosz przyjęciowy umożliwia 
ostrożny załadunek produktu z trzech stron bez rozsypywania 
ziemniaków.

SKRZYNKA STEROWNICZA
Wygodną obsługę z każdej strony zapewnia 
centralnie umiejscowiona skrzynka sterownicza.

WERSJA FARMER
Wszystkie modele przenośników dostępne są w wersji Farmer. To 
podstawowa wersja spełniająca najwyższe standardy jakości, ale bez 
dostępu do zaawansowanych rozwiązań wersji standardowej. Wersja 
Farmer zapewnia dwie stałe prędkości pracy taśmy (21 i 42 m/min).

TAŚMA W KSZTAŁCIE KORYTA
Taśma w kształcie koryta (2 x 17,5°) zapewnia wysoką wydajność 
transportu, podczas którego nie dochodzi do ocierania się produktu 
o ściany boczne.

MC, HAT & TAT PRZENOŚNIKI TAŚMOWE



POJEDYNCZE PRZENOŚNIKI TAŚMOWE O 
SZEROKOŚCI 80 CM
Pojedyncze przenośniki taśmowe MC 80 obejmują taśmę w kształcie koryta o 
szerokości 80 cm i wydajności ponad 130 t/godz. przy pracy z prędkością 40 m/
min. Dostępne długości pojedynczych przenośników taśmowych to 7, 9, 10 oraz 12 
m. Dzięki swojej wąskiej budowie oraz opcjonalnemu zintegrowanemu zestawowi 
wyrównującemu taśmy przenośników mogą być również wykorzystywane jako 
taśmy inspekcyjne.

PODWÓJNE PRZENOŚNIKI TAŚMOWE O 
SZEROKOŚCI 80 CM
Podwójne przenośniki taśmowe MC 80 obejmują taśmę w kształcie koryta o 
wysokiej wydajności i szerokości 80 cm, która jest dostępna w wariantach 
długości 13, 17 lub 20 m. Podwójny przenośnik taśmowy MC wykorzystuje szeroki 
i mocny łańcuch energetyczny oraz zapewnia pełną funkcjonalność nawet w wersji 
podstawowej.

DANE TECHNICZNE MC 780 S MC 980 S MC 1080 S MC 1280 S

Długość minimalna [cm] 704 904 1054 1204

Długość maksymalna [cm] 704 904 1054 1204

Szerokość całkowita [cm] 150 150 150 150

Minimalna wysokość doprowadzania [cm] 85 85 85 85

Minimalna wysokość rozładunku [cm] 40 40 40 40

Maksymalna wysokość rozładunku [cm] 98 98 98 98

Prędkość taśmy w wersji Farmer
(2 prędkości) [m/min]

21/42 21/42 21/42 21/42

Prędkość taśmy w wersji Variable [m/min] 20-72 20-72 20-72 20-72

DANE TECHNICZNE MC 1380 MC 1780 MC 2080

Długość minimalna [cm] 840 1040 1240

Długość maksymalna [cm] 1340 1740 2040

Szerokość całkowita [cm] 152 162 162

Minimalna wysokość doprowadzania [cm] 80 80 80

Minimalna wysokość rozładunku [cm] 82 82 82

Maksymalna wysokość rozładunku [cm] 224 220 234

Prędkość taśmy w wersji Farmer
(2 prędkości) [m/min]

21/42 21/42 21/42

Prędkość taśmy w wersji Variable [m/min] 20-72 20-72 20-72
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PODWÓJNE PRZENOŚNIKI TAŚMOWE O 
SZEROKOŚCI 70 CM
Podwójny przenośnik taśmowy TAT 161 posiada korytowy przenośnik taśmowy o 
szerokości 70 cm i jest dostępny w długości 16 m. Ten przenośnik taśmowy można 
w łatwy sposób składać i rozkładać, a także dopasowywać wysokość rozładunku 
przy pomocy popy hydraulicznej. Dwie pary skrętnych kół sprawiają, że podwójny 
przenośnik taśmowy TAT łatwo się przemieszcza.

DANE TECHNICZNE TAT 161

Długość minimalna [cm] 974

Długość maksymalna [cm] 1590

Szerokość całkowita [cm] 188/192

Minimalna wysokość doprowadzania [cm] 1508

Minimalna wysokość rozładunku [cm] 72

Maksymalna wysokość rozładunku [cm] 78

Prędkość taśmy w wersji Farmer
(2 prędkości) [m/min]

20/42

Prędkość taśmy w wersji Variable [m/min] 20-72

POJEDYNCZE PRZENOŚNIKI TAŚMOWE O 
SZEROKOŚCI 70 CM
Pojedynczy przenośnik taśmowy HAT 81 posiada korytowy przenośnik taśmowy 
o szerokości 70 cm i wydajności przekraczającej 100 ton/godzinę przy pracy z 
prędkością 42 m/min. Ten przenośnik taśmowy dostępny jest w długości 8 m. 
Przenośnik taśmowy posiada głęboki przenośnik korytowy zapewniający dużą 
wydajność.

DANE TECHNICZNE HAT 81

Długość minimalna [cm] 840

Długość maksymalna [cm] 840

Szerokość całkowita [cm] 146

Minimalna wysokość doprowadzania [cm] 95

Minimalna wysokość rozładunku [cm] 40

Maksymalna wysokość rozładunku [cm] 115

Prędkość taśmy w wersji Farmer
(2 prędkości) [m/min]

21/42

Prędkość taśmy w wersji Variable [m/min] 20-72
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PODWÓJNE PRZENOŚNIKI TAŚMOWE O 
SZEROKOŚCI 85 CM
Przenośnik taśmowy TAT 1685 posiada korytowy przenośnik taśmowy o szerokości 
85 cm i wydajności przekraczającej 160 ton/godzinę przy pracy z prędkością 42 m/
min. Ten podwójny przenośnik taśmowy dostępny jest w długości 16 m. Duże koła 
obrotowe ze stopu sprawiają, że ten podwójny przenośnik taśmowy jest bardzo 
zwrotny.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAT 1685

Długość minimalna [cm] 10125

Długość maksymalna [cm] 16875

Szerokość całkowita [cm] 214

Minimalna wysokość doprowadzania [cm] 76

Minimalna wysokość rozładunku [cm] 106

Maksymalna wysokość rozładunku [cm] 98

Prędkość taśmy w wersji Farmer
(2 prędkości) [m/min]

21/42

Prędkość taśmy w wersji Variable [m/min] 24-96
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OPCJE

ZINTEGROWANY ZESTAW WYRÓWNUJĄCY (MC, HAT & TAT) OŚWIETLENIE INSPEKCYJNE (MC DUO) OPONY PNEUMATYCZNE (MC DUO & TAT)

Aby w łatwy sposób dokonywać inspekcji produktu, 
przenośniki taśmowe mogą zostać wyposażone w zestaw 
wyrównujący, który rozkłada produkt równomiernie na 
całej szerokości taśmy.

Oświetlenie inspekcyjne zapewnia właściwy poziom 
doświetlenia w miejscu dokonywania inspekcji produktu 
na przenośniku taśmowym.

Jeśli prace nie są prowadzone na twardym podłożu, 
dobrym rozwiązaniem jest użycie opon pneumatycznych. 
Umożliwiają one stosunkowo bezwysiłkowe przemieszczanie 
podwójnych przenośników taśmowych. W razie potrzeby 
można je również połączyć z drążkiem kierowniczym.

RAMA W WERSJI COMFORT (MC DUO) MOTION PACKAGE (MC DUO)

Regulacja wysokości przyjęcia odbywa się za pomocą 
pojedynczej dźwigni.

System Motion-Package ułatwia przemieszczanie 
podwójnego przenośnika taśmowego MC. Obejmuje on 
hydrauliczny napęd kół, sterowanie kołami i regulację 
wysokości rozładunku. Obsługa odbywa się za pomocą 
przewodowego pilota.

WEIGHT-CONTROL (MC)

Maszyny z serii MC mogą zostać wyposażone w wyjątkową 
jednostkę ważącą o dokładności powyżej 99,5%. Dane 
pochodzące z jednostki mogą być wyjątkowo użyteczne na 
przykład w rolnictwie precyzyjnym. System Weight-Control 
dostarcza dane na temat wydajności godzinowej oraz 
bieżącej prędkości pracy taśmy.
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TAŚMA PRZENOŚNIKA
Czujniki wykrywania produktu sterują funkcją obracania, a 
czujniki wykrywania ścian zmieniają kierunek obrotu (zob.: 
„Funkcje napełniania” na str. 10), gdy wierzchołek zbliża się do 
rzeczywistej ściany. Wszystkie czujniki są osłonięte.  

SEKCJA WYCHYLAJĄCA
Pryzmownik obejmuje sekcję wychylającą od strony rozładunku na 
potrzeby napełniania budynków magazynowych lub samochodów 
ciężarowych. Kilka prostych zaczepów mechanicznych pozwala 
łatwo zmienić konfigurację, tak aby wychylanie było aktywne 
tylko wtedy, gdy tego potrzeba. Mała średnica rolki nawrotnej 
minimalizuje wysokość zrzutu.   

NAPĘD
Napęd maszyny ML znajduje się na końcu ramy głównej, co 
przekłada się na maksymalną siłę ciągu. Wszystkie modele 
ML 80 zapewniają regulację prędkości taśmy, a modele ML 70 
oferują dwa warianty prędkości taśmy.

CZUJNIKI
Czujniki wykrywania produktu sterują funkcją obracania, a 
czujniki wykrywania ścian zmieniają kierunek obrotu (zob.: 
„Funkcje napełniania” na str. 10), gdy wierzchołek zbliża się do 
rzeczywistej ściany. Wszystkie czujniki są osłonięte.  

ML PRYZMOWNIKI



PRYZMOWNIKI O SZEROKOŚCI 80 CM
Maszyny z serii ML 80 to pryzmowniki z głęboką taśmą w kształcie koryta 
o szerokości 80 cm, oferujące wydajność na poziomie ponad 180 t/godz. 
Pryzmowniki dostępne są w wariantach długości 16, 19 i 22 metry oraz mogą 
zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Maszyny dostępne są z 
następującymi programami napełniania: Farmer, Comfort i Dynamic. Przełączanie 
między trybami roboczym i transportowym odbywa się za naciśnięciem przycisku.

PRYZMOWNIKI O SZEROKOŚCI 70 CM
Maszyny z serii ML 70 to pryzmowniki z głęboką taśmą w kształcie koryta o 
szerokości 70 cm, oferujące wysoką wydajność na poziomie ponad 130 t/godz. 
przy przyjaznej dla produktu prędkości pracy taśmy. Pryzmowniki dostępne są w 
wariantach długości 13 lub 16 metrów. Są one skonstruowane całkowicie zgodnie 
z potrzebami użytkowników. Do wyboru są trzy programy napełniania: Farmer, 
Comfort i Comfort+.

DANE TECHNICZNE ML 1680 ML 1980 ML 2280

Długość minimalna [cm] 972 1122 1272

Długość maksymalna [cm] 1619 1919 2190

Przewieszenie minimalne [cm] 437 525 691

Przewieszenie maksymalne [cm] 1176 1407 1610

Szerokość całkowita min./maks. [cm] 267/284,9 267/284,9 267/284,9

Minimalna wysokość rozładunku [cm] 60 80 80

Prędkość taśmy w wersji Variable [m/min] 23-91 23-91 23-91

DANE TECHNICZNE ML 1370 ML 1670

Długość minimalna [cm] 780 970

Długość maksymalna [cm] 1270 1576

Przewieszenie minimalne [cm] 363 412

Przewieszenie maksymalne [cm] 915 1135

Szerokość całkowita min./maks. [cm] 242/295 242/295

Minimalna wysokość rozładunku [cm] 35 35

Prędkość taśmy w wersji Farmer 
(2 prędkości) [m/min]

30/60 30/60

Prędkość taśmy w wersji Variable
Comfort i Comfort+ [m/min]

24-96 24-96
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SPRZĘG (ML 80 & 70) X-STREAM (ML 80) PILOT BEZPRZEWODOWY (ML 80 & 70)

Sprzęg (w modelach MC i TAT) łączy przenośnik podający 
z maszyną ML, zapobiegając rozsypywaniu się produktu. 
Produkt trafia zawsze na środek taśmy urządzenia 
niezależnie od kąta jej nachylenia.

Dodatkowy krótki, płaski przenośnik taśmowy od strony 
przyjęcia maszyny ML 80 zapewnia jeszcze ostrożniejszy 
transport produktu w warunkach wyższej wydajności 
(do 15% przy tej samej prędkości taśmy). Przenośnik 
początkowy X-stream może zostać wprowadzony w 
późniejszym czasie.

Obsługa maszyny podczas wypełniania budynku 
magazynowego może być prowadzona ręcznie lub w pełni 
automatycznie metodą tarasową. Pilot bezprzewodowy 
zapewnia wyjątkową elastyczność w przypadku ręcznej 
kontroli nad procesem wypełniania.

OPCJE

TAŚMY PRZENOŚNIKÓW (ML 80) APLIKATOR PROSZKU (ML 70) TAŚMA DO NAPEŁNIANIA POJAZDÓW (ML 70)

Taśmy przenośników są dostępne w dwóch wersjach 
wykonania: z PCW lub gumy. Opcjonalnie dostępne są 
taśmy wykonane z PCW i odporne na działanie olejów 
oraz tłuszczów.

Istnieje możliwość wprowadzenia aplikatora proszku 
poprzez zawieszenie go za pomocą zestawu 
montażowego od strony przyjęcia maszyny ML. Operator 
ustawia dozowanie według własnego uznania, a aplikator 
może zostać automatycznie włączony i wyłączony wraz z 
przenośnikiem.

Taśma do napełniania pojazdów zapewnia ograniczenie 
wysokości zrzutu do minimum. Taśma napełniająca ma 190 
cm długości i 70 cm szerokości. Klapy gumowe spowalniają 
upadek produktu, chroniąc go przed uszkodzeniem.
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FUNKCJE NAPEŁNIANIA ML 70

ML 80 FARMER ML 80 COMFORT ML 80 DYNAMIC

Funkcja napełniania w wersji Farmer 
powoduje automatyczne przemieszczanie 
pryzmownika na boki ze stałą prędkością, 
podczas gdy regulacja długości drogi 
transportu i wysokości rozładunku 
odbywa się ręcznie. System wykrywania 
płyt bocznych zapewnia automatyczne 
odwrócenie kierunku ruchu pryzmownika 
na boki w przypadku wykrycia takiej płyty.

Funkcja napełniania w wersji Comfort 
powoduje, że przemieszczanie na boki 
oraz regulacja długości drogi transportu 
i wysokości rozładunku odbywają się 
automatycznie. Rozpoczęcie nowego 
tarasu musi nastąpić ręcznie. System 
wykrywania płyt bocznych zapewnia 
automatyczne odwrócenie kierunku 
ruchu pryzmownika na boki w przypadku 
wykrycia takiej płyty.

Funkcja napełniania w wersji Dynamic 
jest odpowiednia również do napełniania 
metodą tarasową i oferuje dodatkowe 
funkcje: Top-Fill, kompensacji wydajności 
przy nachyleniu oraz wirtualnych płyt 
bocznych. Funkcja Top-Fill utrzymuje 
maszynę na stałej wysokości podczas 
układania ostatniej warstwy. Można 
także skorzystać z wirtualnej ściany 
lub ograniczenia obrotu przez tyczki, 
aby ustalić punkt, w którym następuje 
odwrócenie ruchu na boki.

ML 70 FARMER ML 70 COMFORT ML 70 COMFORT+

Funkcja napełniania w wersji Farmer powoduje 
automatyczne przemieszczanie pryzmownika na boki ze 
stałą prędkością, podczas gdy regulacja długości drogi 
transportu i wysokości rozładunku odbywa się ręcznie.

Funkcja napełniania w wersji Comfort powoduje, że 
przemieszczanie na boki oraz regulacja długości 
drogi transportu i wysokości rozładunku odbywają 
się automatycznie. Rozpoczęcie nowego tarasu musi 
nastąpić ręcznie.

Funkcja napełniania w wersji Comfort+ powoduje, 
że przemieszczanie na boki oraz regulacja długości 
drogi transportu i wysokości rozładunku odbywają się 
automatycznie. W razie potrzeby istnieje możliwość 
automatycznej regulacji wysokości rozładunku ostatniego 
tarasu, co pozwala na napełnianie hali do stałej wysokości. 
Funkcja ta może także zostać wykorzystana do napełniania 
opakowań typu big bag.

ML 80 PREMIUM

Funkcja napełniania Premium łączy najlepsze 
cechy funkcji napełniania Comfort i Dynamic. 
Poszczególne warstwy są układane w pełni 
automatycznie bez konieczności interwencji 
ręcznej. 

FUNKCJE NAPEŁNIANIA ML 80
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Kleasterdyk 43
8831 XA Winsum
Holandia                

+3 517 239 800 
www.dewulfgroup.com
info@dewulfgroup.com


