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Pulco utför ett oöverträffat luftsorteringsar-

bete av både lätta och tunga avfallskärnor. 

 

Luftrensen kan sättas in i olika situationer. 

Den kan med fördel användas t. e. x till 

förrens till mottagning, extra luftrens i en 

finrensprocess, utsäde till betning, utleve-

rans rensning och malt vid utlastning. 

 

PULCO är konstruerad till att utföra bästa 

möjliga rensning under alla förhållanden. 

 

PULCO Är är utförd i en enkel konstruktion, 

och lätt att använda. Kan byggas ut med 

fjärrmanövrering.  

 

Specifikationer - Typ: 80 80S 120 120 150 180 250 300 

Förrensning (vete) t/h 85 85 130 130 150 180 250 300 

Max. Effektbehov (II) kW 5,9 5,9 8,1 8,1 8,1 11,8 15,8 23,3 

Diameter mm 910 910 1150 1150 1150 1640 2160 2160 

Höjd utan fläkt mm 2060 2460 2310 2710 2710 3490 3450 4070 

Vikt kg 285 345 430 500 500 625 850 850 

PULCO är en självrengörande och 

har en perfekt luftgenomström-

ning p g a den fördelar materialet 

idealiskt. 

 

 

Maskinen är vibrationsfri och krä-

ver ganska lite plats i förhållande 

till sin kapacitet. 

 

 

PULCO har en låg ljudnivå, är 

energi och miljövänlig. 

 

 

 

 



 

 

FUNKTION 

 

Råvaran tillförs i inloppet (1) och leds ner till den 

motordrivna fördelningsskivan (2), som igenom  sin 

rotation fördelar varan  fullständigt jämnt i den rund-

formade stigluftskanalen. Varan passerar därefter 

igenom underdelen till utloppet. 

 

Luften kommer in genom luftintaget (4) och sugs 

upp genom stigluftskanalen, där sortering av varan 

sker   genom att de lätta partiklarna sugs med och 

därefter till fläkten och cyklon. 

 

 

 

 

Utgångsluften från cyklonen kan antingen föras ut i 

det fria (öppet luftsystem) eller recirkuleras till luft-

intaget (4) via ett grenrör för utgång till filter. 
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