
TRANSPORTOR INCLINAT CU BANDA SI USCATOR 

TIBU 

DOMENIUL DE APLICABILITATE 
Transportor inclinat cu banda si uscator – TIBU este parte componentă a liniei 

tehnologice de fabricare a peleţilor / agripeleţilor şi este utilizat la transportul si 
uscarea materialelor in procesul tehnologic  al liniei. Acest utilaj poate functiona si 
independent de linia tehnologica. 

PREZENTARE GENERALĂ 
Transportorul TIBU este compus din profile laterale si transversale din 

aluminiu, cilindru motor, cilindru intindere banda, motor DSGM 180-60, banda cu 
latimea de 400mm prevazuta cu racleti rezistenti la temperatura de uscare a 
materialului (80°C), elemente de conexiune etc. 

Canalul de  uscare, este format dintr-un jgheab din tabla cu sectiune U, lung de 
2000 mm si inalt de 230 mm, pe care se monteaza radiatoare infraceramice de tip 



FSR-250W pentru uscarea materialului transportat, capac pentru acoperirea 
legaturilor electrice si mecanice ale radiatoarelor infreceramice, elemente conexiune 
etc. Viteza de inaintare a benzii este determinata de caracteristicile materialului 
transportat (densitate, umiditate, granulatie etc) si de cerintele tehnologice de obtinere 
a peletilor. Materialul transportat intra in canalul de uscare si sub caldura produsa de 
radiatoarele infraceramice isi micsoreaza umiditatea pana la limita impusa de 
procesul tehnologic de producere a peletilor. 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE 

-Capacitatea de transport: max.  kg/h 600 
- Laţimea benzii transportoare a materialului sortat, mm 400 
- Distanţa minima de la sol la partea inferioara a benzii,  mm: 300 
-Posibilitatea reglarii inaltimii de deversare in limitele, mm  1200÷2000 
-Unghiul de înclinare maxim al benzii transportoare,  max. 30° 
- Putere motoreductor electric  cu invertor: kW 2,2 
-Transportor deplasabil pe patru roti pivotante, din care doua cu frana 
- Tipul benzii transportoare: din cauciuc cu racleti pe fata portanta 
-Viteza benzii transportoare reglata continuu,m/s 0-0,2 
-Diametrul cilindrului motor, mm: 95 
- Sistem de uscare tip tunel cu panouri radiante in infrarosu: Pmax=3 kW; 

UTILIZATORI 
- fermierii care vor asimila linia tehnologica de fabricare a brichetelor din talaşi 

de lemn /rumegus si biomasa ; 
- agenţii economici constructori de  echipamentele tehnice pentru agricultura; 
- fabricile de procesare a fructelor, plantelor medicinale şi aromatice pentru 

uscarea materiei prime utilizate; 

EFECTE ECONOMICE ŞI DE MEDIU 
- crearea de noi locuri de muncă la producător; 

 - reducerea consumului specific de material cu 9 %; 
-reducerea cu 18% a consumului specific de energie raportat la 1 kg de 

apă extrasă; 


