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Kürekler ve helezonların, şaft boyunca en uygun şek�lde d�z�ld�ğ� tasarımıyla, malzeme merkeze doğru �teklen�r ve b�rb�r�ne sürten malzemen�n 
üzer�ndek� �stenmeyen tanec�kler bu sütrünme etk�s�yle aşınır ve parçalanır. Görünüş olarak yıkama helezonlarına benzer. Ancak yıkama helezonu 
g�b� besleme kısmında b�r su haznes� bulunmaz. Bu yüzden beslenen malzeme ve su çıkış oluğundan b�rl�kte çıkarlar. Ayrıca hem �nce hem de kaba 
malzeme besleneb�l�r, ancak sert ve plast�k k�ller� ayrıştıramazlar. Üstel�k daha önce de bel�rt�ld�ğ� g�b�, paletl� yıkayıcıdan sonra, başka b�r yıkama 
ek�pmanının kullanılması gerek�r. 

W�th the des�gn of the paddles and leaves that are opt�mally arranged along the shaft, the mater�al �s pushed towards the center and the 
undes�red part�cles on the mater�al that rub each other are abraded and cleaned by th�s decompos�t�on effect. It looks l�ke sand class�fiers. 
However, there �s no water reservo�r �n the feed�ng part l�ke the wash�ng sp�ral. Therefore, the mater�al and the water are together fed to 
outlet chute. In add�t�on, both fine and coarse mater�al can be fed, but they cannot separate hard clay. Moreover, as already ment�oned, 
after blade m�ll, another wash�ng equ�pment must be used.

UĞURMAK marka UPY Ser�s� paletl� yıkayıcılar, yıkama proses�nde genell�kle eleme ver�ml�l�ğ�n� artırmak �ç�n yıkamalı eleklerden önce 
veya kum eşdeğer�n� artırmak �ç�n, t�treş�ml� yıkamalı elek, yıkama helezonu, susuzlandırma eleğ� g�b� d�ğer yıkama ek�pmanlarından 
önce �şlenmes� gerekt�ğ�nde kullanılır. Taşı, toprak, k�l ve d�ğer �stenmeyen tanec�klerden arıtmaya yarar.

Ç�ft şaftlı olarak üret�l�rler. Şaftın üzer�nde en uygun komb�nasyonla d�z�lm�ş, söküleb�l�r şek�lde sab�tlenm�ş helezon yaprakları ve yıkama 
kürekler� bulunur. Söküleb�l�r bağlantılı olduğundan kürekler ve helezon yapraklarını değ�şt�rmek oldukça kolaydır.  Bu şaftlar motor, 
redüktör ve kayış kasnak s�stem�yle tahr�k ed�l�r. 

UĞURMAK brand UPY Ser�es blade m�lls are generally used �n the wash�ng process when they need to be processed before wash�ng at 
screens to �ncrease screen�ng eff�c�ency or before other wash�ng equ�pment such as v�brat�ng wash�ng screen, sand class�fier or dewater�ng 
screen. It �s used to pur�fy the stone from so�l, clay and other unwanted part�cles.

They are produced w�th double shafts. On the shaft, there are detachable fixed sp�ral leaves and wash�ng shovels l�ned up w�th the most 
su�table comb�nat�on. It �s very easy to replace shovels and sp�ral leaves s�nce they are detachable connected. These shafts are dr�ven by 
motor, reducer and belt pulley system.



Paletl� Yıkayıcılar Tekn�k B�lg�
Blade M�ll Techn�cal Data

• Yüksek performans
• Kolay ve bas�t tahr�k s�stem�
• Montaj kolaylığı
• Çalıştırma kolaylığı

• H�gh performance
• Easy and s�mple dr�ve system
• Ease of assembly
• Easy to operate

Özellik/Specification

Ağırlık / We�ght (kg)

Dev�r / Rotat�on (rpm)

Güç / Power (kW)

A Ölçüsü / D�mens�on A (mm)

B Ölçüsü / D�mens�on b (mm) 

C Ölçüsü / D�mens�on C (mm) 

UPY01

14200

30

2x22

2330

6700

1200

UPY02

27000

30

2x45

3360

8060

1630

D Ölçüsü / D�mens�on D (mm) Ø 930 Ø 1210

E Ölçüsü / D�mens�on E (mm) 5900 7270
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UĞUR MAKİNA, katalogda yer alan tüm modeller�n tasarım ve tekn�k özell�kler�nde değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.
UGUR MAKINA, has  the r�ght to change the des�gn and spec�ficat�ons of all models �n the catalog.
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