
 

 

Pytlovací zařízení  PTL 20/50 
Použití : 
 

Plnící stanice pytlů slouží k plnění ventilových 
samouzavíracích pytlů o velikosti  20 – 50 kg. 

Hmotnost dávky v pytlích 20 – 50  kg 

Výkon pytlovacího zařízení 45 t / 8 hod   ( á 50 kg ) 
Přesnost vážení   obchodní vážení 

 
Hlavní části stroje : 
Ruční šoupátkový uzávěr  

-  uzávěr toku materiálu ze zásobníku písku 

Dávkovací systém  -  dávkovací a uzavírací uzávěry 

Plnící hrdlo   
-  trn pro nasazení pytle osazený vzduchovým 
tryskovým systémem a upínacím zařízením pytlů 

Vážící rám – nosné OK osazené tenzometrickými snímači 

Držák pytlů  
- držák s nastavením výšky od plnícího hrdla, 
s možností natočení skluzové roviny, výklopným 
dnem ovládaným lineárním pneuválcem 

Rám plnící stanice  - nosné OK plnící stanice z hutních profilů včetně zakrytování 

Pásový dopravník  - doprava naplněných pytlů od plnící hubice k paletizačnímu místu 

Válečková stolice      - odběrné místo naplněných pytlů 
 
Popis : 

Dávkovací zařízení se skládá z regulačního uzávěru a uzávěru toku materiálu. Dávkovací zařízení 
plnící stanice a systém vážení je řízen pomocí instalovaného automatu tak, aby jednotlivé dávky byly naváženy 
s požadovanou přesností. Vážení ventilových pytlů je řešeno vážící tenzometrickou soupravou s vyhodnocovací 
jednotkou napojenou na řídící automat. 

Ventilové pytle na plnící trn nasazuje obsluha ručně a po nasunutí pytle stisknutím tlačítka start spustí 
vlastní naplnění pytle požadovanou dávkou písku dle nastaveného objemu pytle. 

Po naplnění je pytel automaticky vysunut z plnící hubice a shazovačem usměrněn na pásový dopravník, 
který pytel odsune na válečkou stolici. Z válečkové stolice jsou pytle obsluhou přemístěny na paletu. 

Součástí dodávky plnící stanice je rozvaděč umístěný na zadní stěně konstrukce plnící stanice 
s vyhodnocovací jednotkou vážení a ovládacím panelem s displejem pro zadání velikosti plněných pytlů a 
druhu plněného materiálu. Ovládací panel s tlačítky pro spuštění a odstavení zařízení je umístěný 
v manipulačním prostoru u nasazování pytlů na plnící hubici. 

Plnící stanice pytlů je vyrobena z materiálů obvyklých hutních jakostí tř. 11. Těsnění ložiskových těles 
a hřídelí je osazeno kroužky podle ČSN 02 36 55.  


