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CARACTERISTICI TEHNICO- FUNCTIONALE 
 

 Sita plană cu rame pătrate SPP 618 A este un utilaj complex, specific industriei 
morăritului, fiind unul din utilajele de bază în cadrul fluxurilor tehnologice ale 
instalaţiilor de morărit. 
 Se utilizează la separarea după granulozitate, prin cernere, a amestecului de 
produse rezultate în urma operaţiilor de măcinare a grâului. 
 În esenţă, sita plană cu rame pătrate sortează prin cernere şi are ca scop obţinerea 
atât a făinii cât şi a altor tipuri de granulaţie a produselor intermediare. 
 Sita plană cu rame pătrate SPP 618 A face parte din grupa sitelor plane cu 6 
compartimente, care reprezintă o sită multiplă cu mişcare plan-circulară. Ea însumează 
un număr mare de suprafeţe de cernere suprapuse (18 buc.) puse în mişcare simultan 
şi care sunt perfect orizontale. 
 Utilajul este conceput şi realizat să poată fi folosit cu rezultate foarte bune în 
orice zonă temperată din lume, cu condiţia să lucreze în incinte închise. Utilajul poate 
fi folosit şi în zone cu umiditate şi temperaturi ridicate cu condiţia ca acesta să fie 
protejat corespunzător zonelor climatice respective. 
PRINCIPALELE CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE 
     - Dimensiunile de gabarit: - lungimea maximă           m 2345  
 - lăţimea                 mm   2375 



 - înălţimea:           
   - fără tije de suspendare  mm   1615 
   - cu tije de suspendare               mm   3200 
            - numărul de compartimente   -           6 
            - numărul ramelor pe compartiment  -         18 
             - masa utilajului: 
  - cu accesorii de suspendare, bănci de  
    alimentare şi casete de evacuare   kg   3870 
  - fără accesorii de suspendare, bănci de  
    alimentare şi casete de evacuare                kg   3385 
 - suprafaţa de cernere                  m2       29 
 - capacitatea specifică de cernere   kg/m2supraf.sită 
        în 24 ore)     1000-1200 
 - putere                                            kW  3 
 - frecvenţa de rotaţie                                          rot/min  955 
 - protecţie                                 IP 54 
 
AVANTAJELE UTILIZARII ÎN PRODUCŢIE 
 

Prin realizarea Sitei plane cu rame pătrate SPP618 A se asigură: 
- crearea de noi locuri de munca la producători; 
- reducerea consumurilor specifice materiale  si energetice;  
- reduceri ale cheltuielilor de întretinere şi exploatare ; 
- îmbunatăţirea nivelului de trai şi creşterea calitaţii vietii. 

 
 
 


