
CZYSZCZALNIE DO ZIARNA, ZBOŻA ALS
Wialnia do ziarna typu bezsitowego ALS, przeznaczona do czyszczenia i kalibracji
wszystkich zbóż, roślin strączkowych, kultur ogrodowych, warzywnych i ziołowych
kultur, a także wszelkiego rodzaju mieszanek sypkich.

4 tryby obróbki ziarna: wstępne czyszczenie; dokładne czyszczenie; kalibracja
(sortowani); tryb mieszany (jednoczesne czyszczenie i kalibracja).

Wydajność czyszczalni do zboża ALS wynosi od 1,5 do 75 t/g

ZALETY CZYSZCZALNI DO ZBOŻA ALS
Najważniejszym parametrem, który zapewnia wydajność jest szerokość komory separacji. Im szersza jest komora separacji, tym
szerszą jest warstwa ziarna. Szersza warstwa ziarna zapewnia większy zasyp do komory i odpowiednio wydajność. Separatory
ALS mają wymiary komory separacji, które gwarantują odpowiednią wydajność wskazaną w ofercie.

Aerodynamika
Skuteczny system
aerodynamiczny dzięki
aparatu wyprostowującemu.
Precyzyjność czyszczenia o
20-30% wyższa.

System aspiracji
Cyklony, odpylacze do
odsysania i osadzania
wszystkich najlżejszych
zanieczyszczeń.

Utrzymywacz lekkich
frakcji
Wyłapywanie lekkich
zanieczyszczeń ze
strumienia powietrza. Na
dole można czepiać worki.

Wibrosito (skalperator)
Oddziela ono wszelkie grube
frakcje z materiału
wyjściowego, takie jak
kamienie, kawałki ziemi,
słoma, kłoski, patyczki itd.

PARAMETRY CZYSZCZALNI DO ZIARNA ALS
Czyszczalnie ALS z linii "Standard" różnią się od linii "Profi" prostszą konstrukcją i tym, że nie ma możliwości dołączenia do
ALS-3, 7, 10 dodatkowych opcji wibrosita OSK oraz cyklonu WOK. Mają one także lżejszy aparat wyprostowujący strumień
powietrza (prostownica – to jedna z naszych najważniejszych zalet przed konkurencją, która go nie ma), co sprawia trochę
mniejszą precyzyjność w rozdzieleniu różnego ziarna w porównaniu do reszty ALS. Najlepiej ALS-3, 7, 10 pasują do ziarna ze
stopniem zaśmiecenia do 5 – 10%.

Standard Profi

ALS-3 ALS-7 ALS-10 ALS-5 ALS-15 ALS-30 ALS-40 ALS-60
Czyszczenie wstępne/dokładne, t/g 5/3 10/7 10/5 8/5 15/10 30/20 60/40 75/50

Kalibracja (sortowanie), t/g 1,5 3,5 5 2,5 7,5 15 20 25

Zużycie energii, kW/h 0,55 0,75 0,75 0,55 0,75 1,5 2,2 2,25

Długość, mm 1650 1870 1903 2130 2385 2385 2385 2300

Szerokość, mm 820 852 962 757 800 1330 1510 1860

Wysokość, mm 1755 1884 1952 1812 2400 2400 2400 2350

Waga, kg 125 160 360 180 510 720 850 1150

+48 22 219 70 77 alistan-agro.com
alistan.eu@gmail.com

Alistan Agro Sp. Z o.o.
Polska, Szówsko (37-522), Wyszyńskiego 22



WIBROSITO DO CZYSZCZENIA ZIARNA OSK/OSKS
Wibrosito (skalperator) OSK/OSKS to czyszczalnia wstępna do ziarna z jednym sitem
wibrującym, która oddziela od materiału wyjściowego wszystkie grube zanieczyszczenia,
takie jak kamienie, kawałki ziemi, słomę, kłoski i inne.

Istnieje możliwość zamontowania tego urządzenia jako dodatkowego modułu do separatorów
aerodynamicznych ALS, który pozwala na wykonanie wysokiej jakości czyszczenia
wstępnego nawet mocno zanieczyszczonego materiału przy jednym przepuszczeniu. OSK w
połączeniu z ALS najbardziej pomocny jest w czyszczeniu ziarna ekologicznego oraz
drobnych nasion traw.

OSK w postaci stacjonarnej, czyli z podporami dla niezależnej pracy jako wstępnej
czyszczalni, nazywa się OSKS.

STACJONARNE PODWÓJNE WIBROSITO DSK
Płaskositowe podwójne wibrosita DSK to są dwuosiowe wysokowydajne maszyny
przeznaczone do zaawansowanego wstępnego czyszczenia różnego ziarna i nasion od
grubych i drobnych zanieczyszczeń. Podwójne sita wibrujące umożliwiają oddzielenie na
pierwszym sicie z dużymi otworami większych od ziarna domieszek – słomy, kłosów, kamieni,
kawałków ziemi itd., oraz na drugim sicie z mniejszymi otworami – odseparowanie ziarna od
drobnych śmieci – kurzu, plew, kawałków słomy, ziarna itd.

Wibrosita DSK są stosowane jako niezależne jednostki, do standardowego zestawu których
wchodzą: podwójne wibrosito DSK, 2 sita na wybór, podpory, panel sterowania.

ZALETY WIBROSIT OSK, OSKS, DSK

● Skuteczne czyszczenie wstępne;
● Nie ma uszkodzenia ziarna podczas pracy;
● Czyszczenie sit kulkami gumowymi w

trakcie pracy OSK, OSKS, DSK;
● Wyjątkowa niezawodność i oszczędność;

● Komponenty światowych liderów "Schneider", "Danfoss" i
innych;

● Własna produkcja z nowoczesnym wyposażeniem od
"Bystronic", "Trumpf", "Kemppi", "Onyx";

● Sprzedaż sprzętu do ponad 20 krajów (USA, UE itd.);
● Certyfikat CE.

PARAMETRY WIBROSIT OSK, OSKS, DSK

Wibrosito do czyszczalni do ziarna ALS Stacjonarne wibrosita

OSK
5

OSK
15

OSK
30

OSK
40

OSK
70

OSKS
15

OSKS
30

OSKS
40

OSKS
70

DSK
20

DSK
40

Wydajność, t/g 7 15 30 40 70 15 30 40 70 10 12

Sito, cm 71x47 130x47 130x100 130x115 185x165 130x47 130x100 130x115 185x165

Energia, kW/g 0,37 0,37 0,37 0,37 0,55 0,37 0,37 0,37 0,55 0,55 0,55

Długość, mm 800 1680 1680 1680 2111 1680 1680 1680 2111 2010 2010

Szerokość, mm 600 670 1200 1350 1860 670 1200 1350/ 1963 1430 1580

Wysokość, mm 805 940 940 940 1035 940 940 940 1035 1725 1725

Waga, kg 85 170 220 240 405 170 220 240 405 370 440
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ZAPRAWIARKI DO NASION
Zaprawiarki ślimakowe do nasion służą do chemicznej ochrony roślin przed wysiewem za pomocą wodnych roztworów albo
zawiesin preparatowych.

Zaprawiarka do nasion Ślimakowa PNSh-3 Farmer P z workownicą ma unikatową i zapatentowaną pompę z dozownikiem
perystaltycznym, który zapewnia doskonałą dokładność, precyzyjność i stabilność dozowania roztworu roboczego przy
jakiejkolwiek wydajności. Ślimakowy podajnik w zaprawiarce ma gumowe nakładki dla ochrony ziarna przed uszkodzeniem.
Maszyna jest bardzo zwrotna i łatwa w obsłudze.

Zaprawiarka do nasion Ślimakowa PNSh-3-01 Farmer (pod wory “big-bagi”). Zaktualizowana wersja zaprawiarki do nasion
ślimakowej PNSH-3 „Farmer” do rozładowywania zaprawionych nasion do worków “big-bagów”.

Zaprawiarka do nasion ślimakowa PNSh-5 "Gospodarz" P. Próbnik ślimakowy zapewnia zmechanizowane ładowanie nasion
do organu roboczego. Wyposażony w urządzenie do pompowania perystaltycznego płynu roboczego NP-02.

PNSh-3 Farmer P PNSh-3-01 Farmer (big-bagi) PNSh-5 Gospodarz P

PARAMETRY ZAPRAWIAREK DO NASION

PNSh-3 PNSh-3-01 (big-bagi) PNSh-5 PNS-5 PNS-5 (big-bagi)

Wydajność 1 – 3 t/g 1 – 3 t/g 2 – 5 t/g 2 – 5 t/g 1 – 5 t/g

Pojemność zbiornika 50 l 50 l 100 l 100 l 100 l

Ciecz robocza 0,1 – 3,3 l/min 0,1 – 0,5 l/min 0,1 – 3,3 l/min 0,1 – 3,3 l/min 0,1 – 3,3 l/min

Zużycie energii 0,75 kW 1,1 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW

Wymiary, cm 210 x 68 x 125 352 x 121 x 198 163 x 122 x 175 163 x 122 x 175 280 x 200 x 260

Waga 100 kg 165 kg 160 kg 160 kg 220 kg

Zaprawiarka do nasion stacjonarna PNS-5. Mobilny
napęd na trzy koła, zespół składający się ze zbiornika z
mieszaczem hydraulicznym, jednostki pompującej,
zbiornika, dozownika nasion, ślimaka mieszającego i
rozładowującego z rozdzielaczem nasion, pompy
dozownika płynu roboczego i panelu sterowania.

Zaprawiarka do nasion stacjonarna PNS-5-01 (pod
worki "big-bagi"). Mobilne, na trzech kołach, urządzenie
składające się ze zbiornika hydraulicznego zespołu
pompowego i miksera, zbiornika, podajnika nasion,
ślimaka wyładowującego nasiona, pompy dozownika
płynu i panelu sterowania.

PNS-5 PNS-5-01
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ZAPRAWIARKI DO NASION
Zaprawiarka do nasion komorowa PK-20 "Super" P. Nowoczesna maszyna samobieżna z napędem elektrycznym
wyposażona w elementy do sterowania przepływu nasion i urządzenie do pompowania perystaltycznego dla płynu roboczego
NP-02. Konstrukcja z niewielką liczbą ślimaków minimalizuje uszkodzenia nasion pod czas ich zaprawiania.

Zaprawiarka do nasion komorowa PK-20-02 "Super" P. Cechy konstrukcji: zwiększona objętość zbiornika na płyny robocze,
znacznie zwiększona wysokość rozładunku wysianych nasion, zmieniono napęd, poprawiono stabilność, zamontowano
mechanizm podnoszący ślimak rozładunkowy i uzyskano możliwość jego obrotu o 180 °, nowoczesne elementy obsługi panelu
sterowania. Wyposażony w perystaltyczny podajnik pompy płynu roboczego NP-02.

PK-20 (top), PK-20-02 (dolny) PKS-20 P PKS-20 PT

Zaprawiarka do nasion komercyjna stacjonarna PKS-20 P. Głównymi zaletami urządzenia są: wysoka precyzja dozowania
danej normy w pracy zarówno ze zwykłymi, jak i wieloskładnikowymi rozwiązaniami roboczymi, łatwa zmiana operacji
podawania za pomocą przełączników przyciskowych z utrwaleniem wyniku na specjalnym wyświetlaczu, brak pozostałości
roztworu przy zatrzymywaniu procesu zaprawiania, jeśli to konieczne – możliwość zwrotu pozostałości roztworu z elementów
przewodu hydraulicznego do zbiornika głównego.

Zaprawiarka do nasion komercyjna stacjonarna PKS-20 PT. Główną zaletą tej zaprawiarki jest instalacja automatycznego
systemu, który łączy parametry masy materiału siewnego i podania płynu roboczego podczas zaprawiania. Maszyna działa w
trybie automatycznym, monitoruje rzeczywistą masę nasion w określonym czasie kontroli i, jeśli to konieczne, zmienia podanie
roztworu substancji zanieczyszczającej. W przypadku braku działającego płynu lub nasion proces oczyszczania zatrzymuje się.

PARAMETRY ZAPRAWIAREK DO NASION

PK-20 Super P PK-20-02 Super P PKS-20 P PKS-20 PT

Wydajność 3 – 20 t/g 3 – 20 t/g 3 – 18 t/g 10 – 20 t/g

Pojemność zbiornika 140 l 240 l 250 l 250 l

Ciecz robocza 0,1 – 3,3 l/min 0,1 –3,3 l/min 0,1 – 3,3 l/min 0,4 – 6 l/min

Zużycie energii 5,5 kW 7,5 kW 3,0 kW 3,0 kW

Wymiary, cm 430 x 298 x 290 522 x 485 x 430 161 x 139 x 240 170 x 170 x 240

Waga 560 kg 640 kg 230 kg 640 kg

+48 22 219 70 77 alistan-agro.com
alistan.eu@gmail.com

Alistan Agro Sp. Z o.o.
Polska, Szówsko (37-522), Wyszyńskiego 22



CZYSZCZALNIE SITOWO-BĘBNOWE DO ZIARNA, ZBOŻA RBS
Separatory do zboża RBS — to są wielofunkcjonalne separatory, składające się z dwóch podstawowych części. Aspirator —
urządzenie, które oczyszcza ziarno od lekkich domieszek i kurzu przy pomocy regulowanego strumienia powietrza. Separator
bębnowo-sitowy — dla przeprowadzenia precyzyjnego czyszczenia ziarna do siewu.

Dzięki kombinowaniu powietrznego a sitowego czyszczenia separatory RBS nadają się do działania w
najróżniejszych trybach:

● Czyszczenie wstępne (aspiracja) — tylko przedmuchiwanie bez sitowego czyszczenia ziarna;
● Czyszczenie wstępne – aspiracja oraz oddzielenie dużych domieszek na wszystkich sitach przy odbiorze ziarna;
● Czyszczenie dokładne pierwotne – aspiracja i wykorzystanie pierwszych sit do przesiewania drobnych domieszek,

innych sit – do przesiewania ziarna i oddzielenia dużych domieszek;
● Czyszczenie dokładne wtórne (kalibracja) – aspiracja i wykorzystanie dwóch i więcej sit do przesiewania w celu

przeprowadzenia precyzyjnego czyszczenia ziarna do siewu.

PARAMETRY CZYSZCZALNI DO ZIARNA RBS

RBS-40 RBS-50 RBS-75 RBS-150 RBS-200 RBS-230
Wstępne / Dokładne / Kalibracja,

t/h 40 / 25 / 5 50 / 25 / 7,5 75 / 50  / 10 150 / 75 / 15 200 / 120 / 20 230 / 170 / 25

Średnica bębna, mm 630 900 900 1270 1270 1270

Ilość sekcji bębna 4 3 4 3 4 5

Zużycie energii, kW/h 2,2 2,6 2,6 5,1 5,1 6,6

Długość, mm 4070 3580 4390 4560 5680 6810

Szerokość, mm 1475 1692 1692 2210 2210 2210

Wysokość, mm 3340 3605 3605 4190 4190 4190

ZASADA DZIAŁANIA CZYSZCZALNI DO ZBOŻA RBS
Materiał zbożowy wsypuje się do aspiratora. Zasłona z przeciwwagami zapewnia gromadzenie ziarna, jego równomierny podział
według szerokości całego bunkra i dawkowane przekazanie do kanału separacji. W kanale separacji przez masę zbożową
przechodzi przeciwny nacisk powietrza, zabierając ze sobą kurz i lekkie domieszki.

Ruch powietrza tworzy się wentylatorem zewnętrznym. Lekkie domieszki wylatują do komory osadzania aspiratora i wychodzą
na zewnątrz przez podajnik ślimakowy. Powietrze z kurzem wydmuchuje się do cyklonu, gdzie odbywa się jego oczyszczenie.

Ziarno trafia do środka bębna sitowego. Zależnie od perforacji sit, przez nich mogą przejść drobne śmieci, albo nasiona kultury
podstawowej. Duże domieszki nie przechodzą przez sita i spadają z krawędzi bębna.
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PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE

Przenośniki ślimakowe z czerpnią PRC
W tej wersji przenośnik przystosowany jest do transportu
materiałów sypkich z pryzmy na przyczepę, rozładunku
silosów zbożowych czy przesypywania ziarna w celu
przewietrzenia. Wydajność przenośnika reguluje się zasuwą
na czerpni. Silnik znajduje się na górze przenośnika. Ponadto
w ofercie znajduje się szereg akcesoriów pomocniczych tj.
kosze zasypowe, rynny kierunkowe, wózki jezdne i wiele
innych ułatwiających pracę.

Przenośniki ślimakowe skośne z koszem PRK
Przenośnik przystosowany jest do transportu materiałów
sypkich z przyczepy do silosów zbożowych, strychów i
magazynów. Silnik znajduje się na dole przenośnika. Ponadto
w ofercie znajduje się szereg akcesoriów pomocniczych tj.
kosze zasypowe, rynny kierunkowe, wózki jezdne i wiele
innych ułatwiających pracę.

Przenośniki ślimakowe pionowe PRP-1 a PRP-2
W tej wersji przenośnik przystosowany jest do transportu materiałów sypkich z przyczepy do silosów zbożowych, strychów i
magazynów w pozycji pionowej. Silnik znajduje się na dole przenośnika. Ponadto w ofercie znajduje się szereg akcesoriów
pomocniczych tj. rynny kierunkowe, rozdzielacze wielodrogowe.kosze zasypowe, rynny kierunkowe, wózki jezdne i wiele
innych ułatwiających pracę.

Bogate wyposażenie standardowe
Kompletne przyłącze elektryczne z zabezpieczeniem przeciążeniowym;
Co 2 mb na każdym łączeniu odcinków jest zamontowana tuleja ślizgowa centrująca – obniża hałas, wydłuża żywotność
przenośnika;
Solidna i uniwersalna podstawa mocowania silnika – fasolki są przygotowane pod montaż silników o różnych mocach;
Wyczystka umożliwiająca całkowite oczyszczenie przenośnika;
Zasuwa w koszu zasypowym, dzięki której możemy regulować wydajność;
Koła pod koszem zasypowym itp.
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CZYSZCZALNIE DO ZIARNA, ZBOŻA ALS

Czyszczalnia ALS-5 + Wibrosito OSK-5 + Cyklon WOK-5 Czyszczalnia ALS-10 + Utrzymywacz lekkich frakcji ULF-10

Czyszczalnia ALS-15 + Cyklon WOK-15 Czyszczalnia ALS-60
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