
AGRI-VAC

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ПНЕВМАТИЧНИ 
ЗЪРНОТРАНСПОРТНИ АГРЕГАТИ
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ПРЕВОЗВАНЕ 

ПНЕВМАТИЧНИ, ТРАНСПОРТНИ УСТРОЙСТВА 

ОБРАБОТВАНЕ

Единственото устройство, което изобщо ще 
ви е нужно. Дава възможност, един човек, 
напълно да обработва зърното. Свършете 
всичко с Agri-Vac на Walinga. Пълни или 
изпразва всякакви складови съоръжения 
в употреба.

Agri-Vac на Walinga слага край на тръбни 
елеватори, шнекове, гребла и лопати. 
Обработката на зърно никога не е била по-
проста, по-безопасна и по-здравословна. 
Просто прикачете Agri-Vac към вашия трактор 
и я закарайте на необходимото място. Леки, 
вакуумно/напорни маркучи се прикрепят за 
секунди и лесно се огъват. Внезапно, даже 
тесни места и неудобни ъгли не представляват 
трудност!
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...Walinga изработва решения за повечето 
от вашите нужди по обработване на зърно. 

Посетете нашия уебсайт за да видите още от 
нашите автомобилни и вакуумни устройства!

Отвъд самия 
ПРОДУКТ 
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Единственото устройство, което изобщо 
ще ви е нужно. 
Дава възможност, един човек, напълно 
да обработва зърното. 

Свършете всичко с Agri-Vac на Walinga. Пълни или 
изпразва вашите складови съоръжения. Agri-Vac на 
Walinga слага край на тръбни елеватори, шнекове, 
гребла и лопати. Обработката на зърно никога не 
е била по-проста, по-безопасна и по-здравословна. 
Просто прикачете Agri-Vac към вашия трактор и я 
закарайте на необходимото място. Леки, вакуумно/
напорни маркучи се прикрепят за секунди и лесно се 
огъват, правейки лесно чистенето на тесни места.

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

По-лесно, по-здравословно, по-безопасно

AGRI-VAC ПОДДЪРЖА ПРЕВЪЗХОДНО 
КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО, БЛАГОДАРЕНИЕ НА 
ГОЛЕМИЯ “ДРОП ТРУ/БЛОУ ТРУ” ВЪЗДУШЕН 
ШЛЮЗ. 

Входните и изходните отвори имат специален, обтекаем 
профил за максимален капацитет. Роторен бърсач 
изравнява вдлъбнатините за да предпази зърното от 
повреда. Стоманения ротор с 10 лопатки има регулируеми 
връхчета от хардокс, за удължаване живота на въздушния 
шлюз.Защитения срещу налягане мотор на въздушния 
клапан, има и обратно движение, така че вие лесно може 
да отстраните чужди обекти.

Изключителна подвижност!  
Agri-Vac на Walinga определено ви 
дава контрол. 

Разгледайте следните производителни аспекти: 
товарещото рамо на камиона се върти ръчно 
или хидравлично и се вдига или сваля според 
височината на камиона. Лесно отстраняване 
"горещите точки" на зърнения контейнер. 
Лек маркуч за чистене, допринася за лесно 
почистване, включително редосеялки, зърнени 
контейнери, купчини в наземни складове и/или 
сгради.

•  Няма ринене 
•  Отстранява праха заедно със 
зърното

• Лесна обработка 
• Маркуча стига до ъглите 
•  Зърното се всмуква под 

действие на вакуум
• Предпазва белите ни дробове
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Вихровото действие помага за 
предварително очистване на въздуха 
и осигурява оптимален въздушен поток. 

Конично оформения приемател на Agri-Vac е коструиран 
за минимално съпротивление на материала и въздушния 
поток. Зърното и въздуха са разделени в приемателя. 
Материалът струи във въртящ се въздушен шлюз, а 
въздухът продължава към въздухонагнетителя, който 
тогава тласка материала вън от въздушния шлюз в 
контейнера или камиона. Няма филтри и мрежи да 
предизвикват задръствания или замръзвания.

Голям избор от възможности за 
товарене.  

Товарни/разтоварни тръби могат да се 
инсталират постоянно на вашите зърнени 
контайнери и да се свържат с вашата тръбна 
система. Вие само местите Agri-Vac от място 
на място. Премества зърното на стотици 
метри. Извлича и последната частица зърно 
с еластичния маркуч и почистваща дюза.
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Подвижно маневрени агрегати
Начин на работа 

Agri-Vac на Walinga е проектирана за максимална 
производителност, благодарение на нейната 
техническа ефективност. В резултат на тази конструкция 
се постига минимално съпротивление на материала и 
въздушния поток. Материала (зърно) е привлечен към 
коничния приемател, който предизвиква завихрящо 
действие, играещо ролята на Предварителен очистител. 
Зърното и въздуха са разделени в приемателя, 
материалът отива във въртящ се въздушен шлюз, а 
въздухът продължава към въздухонагнетителя, който в 
отговор тласка материала обратно, вън от въртящия се 
въздушен шлюз в камиона или тръбата на контейнера. 
В добавка, вторичния Предварителен очистител 
на Walinga (включен в повечето модели), повторно 
филтрира въздуха, което допринася за удължаване 
живота на агрегата.

“PD” въздухонагнетител на Walinga 

С повече от 60 години опит в производството 
на съоръжения за обработване на храни и 
зърно Agri-Vac на Walinga е първа по качество. 
Веялките се изработват от специална, лята сплав 
за подпомагане на втвърдяването. Втвърдената 
повърхност на тези веялки може да утрои живота 
им, в сравнение с невтвърдени веялки.

Високо-якостна, 
отвеждаща вихрова 
система 

Високо-якостно, стоманено коляно на 
отвеждащия, въздушен шлюз се свързва 
с еластичен тръбопровод за автомобилен, 
товарен комплект с регулируема височина. 

2
1

Лесно достъпния автомобилен, 
товарен комплект има 
хидравличен подемник за 
улеснено насочване

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА

5
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Вторичен, Предварителен очистител удължава 
живота на агрегата. 

Прахоотделителя (Предварителен очистител) на Walinga 
многократно намалява преждевременното износване 
на въздухонагнетителя, защото повечето зърна 
причиняват наситен с прах въздух. Нашия Предварителен 
очистител не употребява филтри, които се задръстват или 
замръзват. Незначителната поддръжка е лесна и бърза. 
Праха просто трябва да се изхвърли от Предварителния 
очистител. Качеството на продукта се поддържа и 
всъщност може да се подобри в резултат на естествената, 
почистваща дейност по време на преместване.

УНИКАЛНИЯ “ДРОП ТРУ/БЛОУ ТРУ” 
ВЪЗДУШЕН ШЛЮЗ 

Въздушния шлюз на Walinga е проектиран за 
максимална производителност и минимална 
повреда на зърното. Кожуха е прецизно обработен 
от лята черупка за ненадмината производителност. 
Стоманения ротор с 10 лопатки има регулируеми 
връхчета от хардокс, за удължен живот, а входните 
и изходните отвори имат специален, обтекаем 
профил за максимален капацитет. За предпазване 
на зърното от повреди, специален роторен 
бърсач изравнява вдлъбнатините. Въздушния 
шлюз е задвижван от защитен срещу налягане, с 
променлива скорост, хидравличен мотор, който 
има и обратно движение, така че вие лесно може да 
отстраните чужди обекти попаднали в зърното ви.

*Урстройството може да не е точно както е показано.
6

Бързи и лесни връзки за маркучи с 
удобно разположени входни отвори

Високо-якостна конструкция и 
калници

3

4

5
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ЛИДЕРИ В ПНЕВМАТИЧНИ 
ТРАНСПОРТНИ УСТРОЙСТВА

СМУЧЕЩА ДЮЗА ЧИСТЕЩА ПОДА ДЮЗА ОПРАЗВАНЕ НА
ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ОЧИСТИТЕЛ

Продуктите на Walinga са наситени с новаторски 
решения. Когато вие се занимавате с Walinga, 
вашите взаимоотношения се простират одвъд 
простата покупка на продукти от Walinga. Walinga 
не само се вслушва в потребителите си, тя се 
включва в разговора.

Знаехте ли, че много стандартни елементи 
започват като лансирани от потребителя проекти 
за дизайн? В течение на годината, инженерите на 
Walinga преглеждат и съхраняват потребителски 
отзиви. Понякога, потребители само загатват 

някоя възможност за подобрение, някои могат 
да предложат схемата за решение а, случва се, 
някой може да отиде дотам, че да сподели някакъв 
детайл, те са изработили за себе си. Всяка година 
инженерите от Walinga построяват работен образец 
в естествена големина, включващ най-добрите 
от тези идеи и ежегодно канят потребителите да 
дойдат и се позанимават с него. Би могло да се 
направят промени, някои детайли може да се окажат 
незначителни, но идеите които работят ще се 
превърнат в стандартни, производствени елементи.
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8

Производсвото в предприятието Walinga във Фъргас, 
Онтарио използва повдигната, релсова, монтажна линия. 

Представените тук, Agri-Vac части са завършили обработката 
и са на път към окончателното сглобяване.

9589_WAL_VACBrochure_2014Updates_VF2-BUL.indd   9 2014-11-18   10:40 AM



ПНЕВМАТИЧНИ ЗЪРНОТРАНСПОРТНИ АГРЕГАТИ
Висока производителност

Agri-Vac на Walinga, модел за всяка потребност

AGRI-VAC 
МАЛЪК-СРЕДЕН РАЗРЯД 
ПРЕНОСИМ ОЧИСТИТЕЛ

AGRI-VAC
СРЕДНО-ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ

НЕСАМОСТОЯТЕЛНО 
ЗАДВИЖВАНЕ

AGRI-VAC
ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ

НЕСАМОСТОЯТЕЛНО 
ЗАДВИЖВАНЕ 

*Капацитета е базиран на зърно 
и употреба на 12' (3.65 м.) дълга 
засмукваща  линия 12' (и 3.65м.) 
дълга отвеждаща линия.  

Атмосферно налягане, влажност, 
и състоянието на продукта ще се 
отразят на капацитета.

Някои от представените елементи 
могат да бъдат по избор.

МАКСИМАЛНИ ТОВАРИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

*КАПАЦИТЕТ:
3510E (20к.с.)
650 буш./ч. (17 тона/ч.)

3510G (30к.с.)
700 буш./ч. (18 тона/ч.)

3510 3PH
700 буш./ч. (18 тона/ч.)

*КАПАЦИТЕТ:
5614 PC & 5614 DLX
2500 буш./ч. (64 тона/ч.)

6614 PC & 6614 DLX
3600 буш./ч. (92 тона/ч.)

7614 PC HD & 7614 DLX HD
5000 буш./ч. (127 тона/ч.)

*КАПАЦИТЕТ:
7614 DLX Twin HD
5500 буш./ч. (140 тона/ч.)

7816 DLX
6000 буш./ч. (152 тона/ч.)

8614 DLX
7000 буш./ч. (178 тона/ч.)

3510E

5614 DLX

3510G

6614 DLX

3510 3PH

7614 DLX HD

*Капацитета е базиран на зърно и 
употреба на 12’ (3.65 м.) засмукваща  
линия и автомобилен, товарен 
комплект.

Атмосферно налягане, влажност, 
и състоянието на продукта ще се 
отразят на капацитета.

Някои от представените елементи 
могат да бъдат по избор.

*Капацитета е базиран на зърно и 
употреба на 12’ (3.65 м.) засмукваща  
линия и автомобилен, товарен 
комплект. 

Атмосферно налягане, влажност, 
и състоянието на продукта ще се 
отразят на капацитета. 

Някои от представените елементи 
могат да бъдат по избор.

8614 DLX7816 DLX7614 DLX TWIN HD

Електрически Газово Задвижване
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*КАПАЦИТЕТ:
7614D HD   5000 буш./ч. (127 тона/ч.)

* Капацитета е базиран на зърно и употреба на 12’ (3.65 м.) засмукваща  линия 
и автомобилен, товарен комплект.  
Атмосферно налягане, влажност, и състоянието на продукта ще се отразят 
на капацитета. Някои от представените елементи могат да бъдат по избор.

ULTRA-VEYOR
СРЕДНО-ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ
НЕПОДВИЖЕН АГРЕГАТ

*КАПАЦИТЕТ:
6614D 3600 буш./ч. (92 тона/ч.)

* Капацитета е базиран на зърно и употреба на 12’ (3.65 м.) засмукваща  
линия и автомобилен, товарен комплект.  
Атмосферно налягане, влажност, и състоянието на продукта ще се 
отразят на капацитета.  
Някои от представените елементи могат да бъдат по избор.

*КАПАЦИТЕТ:
7614F 8'Дължина на маркуча 4500 буш./ч. (114 тона/ч.)
 42'Дължина на маркуча 3700 буш./ч. (94 тона/ч.)
* Капацитета е базиран на зърно и употреба на 12’ (3.65 м.) 

засмукваща  линия. 
Атмосферно налягане, влажност, и състоянието на продукта ще се 
отразят на капацитета. Някои от представените елементи могат да 
бъдат по избор.

* КАПАЦИТЕТ:
4510 UV10 500 буш./ч. (13.3 тона/ч.)
4510 UV15 650 буш./ч. (17.5 тона/ч.)
4510 UV20 800 буш./ч. (21.0    тона/ч.)

*КАПАЦИТЕТ:
8614D 7000 буш./ч. (178 тона/ч.)

* Капацитета е базиран на зърно и употреба на 12’ (3.65 м.)   
засмукваща  линия и автомобилен, товарен комплект.  Атмосферно налягане, влажност, и 
състоянието на продукта ще се отразят на капацитета. Някои от представените елементи 
могат да бъдат по избор.

МАКСИМАЛНИ ТОВАРИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ ВЪЗДУШЕН 
ШЛЮЗ

КОМПЛЕКТ 
ВЪЗДУХОНАГНЕТИТЕЛ

Капацитета е базиран върху преместване 
на сухо зърно 
на приблизително 100’ (30.4 м). Атмосферно 
налягане, влажност, и състоянието на 
продукта ще се отразят на капацитета. 
Някои от представените елементи могат 
да бъдат по избор.

*КАПАЦИТЕТ:
4510 UV10
500 буш./ч. (13.3 тона/ч.)

4510 UV20
800 буш./ч. (21.0 тона/ч.)

5510 UV30
1100 буш./ч. (29.3 тона/ч.)

5614 UV40
1300 буш./ч. (34.7 тона/ч.)

5614 UV50
1500 буш./ч. (40.0 тона/ч.)

6614 UV60
1800 буш./ч. (48.0 тона/ч.)

6614 UV75
2100 буш./ч. (56.0 тона/ч.)

ПЪЛЕН АГРЕГАТ

* Капацитета е базиран върху преместване на сухо зърно на 
приблизително 100’ (30.4 м).  
Атмосферно налягане, влажност, и състоянието на продукта ще се 
отразят на капацитета. Някои от представените елементи могат да 
бъдат по избор.

7614D HD7614F

8614D7614DT HD Двоен въздухонагнетител

ULTRA-VAC  
САМОСТОЯТЕЛЕН ГОЛЯМ 
КАПАЦИТЕТ ДИЗЕЛ 
ЗАДВИЖВАНЕ

6614D

10

*КАПАЦИТЕТ:
7614DT HD ДВОЕН ВЪЗДУХОНАГНЕТИТЕЛ 5500 буш./ч. (140 тона/ч.)

* Капацитета е базиран на зърно и употреба на 12’ (3.65 м.) засмукваща линия и автомобилен, 
товарен комплект.

Атмосферно налягане, влажност, и състоянието на продукта ще се отразят на капацитета. 
Някои от представените елементи могат да бъдат по избор.
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Walinga се придържа към 
едно ясно и просто правило:  
потребителя трябва да е напълно доволен. От 
началния контакт, до доставката, до бъдещи услуги 
- ние гарантираме достъпност, професионална 
вещина и педантично внимание към детайала. В 
Walinga няма “малки” проекти. На всеки потребител 
се обръща пълно внимание от нашия подбран 
колектив. Обширна мрежа от снабдители, търговци 
и посредници осигурява, че представител на 
компанията е на разположение по всяко време и 
всъщност навсякъде в Канада, Съединените Щати, 
Южна Африка, Европа, Австралия и Азия. 

Строени по поръчка алуминиеви захранващи 
апарати и ремаркета, пневматични, транспортни 
устройства, централни вакуумни системи, алуминиеви 
и стоманени разтоварващи апарати, прехвърлящи и 
преработващи агрегати, всеки построен по точните 
стандарти. Всяка фаза от производсвения процес, от 
проектиране до завършване се ипълнява от Walinga. 
Резултатът - дълготрайна с ниска себестойност 
производствена линия, която реагира на всяко 
предизвикателство с подобрено изпълнение.
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4Мичиган
1190 Electric Ave. 
Wayland, MI. 
САЩ 49348 
Тел: 800.466.1197 
Факс: 616.877.3474

Саскачуан
P.O. Box 849 
220 Frontage Rd. 
Davidson, Saskatchewan 
Канада S0G 1A0 
Тел: 306.567.3031 
Факс: 306.567.3039

Манитоба
70 3rd Ave. N.E. 
Box 1790 
Carman, Manitoba 
Канада R0G 0J0 
Тел: 204.745.2951 
Факс: 204.745.6309

Централна 
служба
R.R. #5, Guelph, ON. 
Канада N1H 6J2  
Тел: 888.925.4642 
Факс: 519.824.5651

Онтарио
938 Glengarry Cres. 
Fergus, Ontario 
Канада N1M 2W6 
Тел: 519.787.ВАКС (8227) 
Факс: 519.787.8210

Продуктите на Walinga представляват най-доброто 
от едно превъзходно производство. Нашите, 
собствени, инженерни и проектантски екипи 
използват най-последната, компютърна технология 
на разположение. Производствено оборудване 
по последна дума на техниката, комбинирано с 60 
години опит осигурява, че нашите потребители 
получават ненадминато качество.   
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