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Miedema RT 30 conveyor



Unieke koop redenen
 Simpele machine
 Gemakkelijk verplaatsbaar
 PVC transportband 
 Diepe trog
 Meenemers in graanprofiel
 Trommelmotor, 2 bandsnelheden of 

variabele bandsnelheid
 In hoogte instelbare instort met krik
 Koppelbaar aan een MB 33 of MB 55
 Laag stroomverbruik
 Start-Control standaard.

Highlights



Algemene informatie

RT 30
Transporteur lengte 3,4 m
Minimale afgiftehoogte 110 cm
Maximale afgiftehoogte 200 cm
Minimale instorthoogte 50 cm
Maximale instorthoogte 190 cm
Transport breedte 111 cm
Transportband breedte 70 cm
Troghoek 50°
Gewicht 450 kg
Totale hoogte onderstel 225 cm



Algemene informatie

Eenheden
RT 30 

2 bandsnelheden
RT 30 

Variabele bandsnelheid

Spanning Volt
380-420VAC / 50Hz / 3~

(440-480VAC / 60Hz / 3~ ook mogelijk)
Aandrijving kW 0,5 / 1,1 1,5
Stroomsterkte Ampère 1,6 / 2,5 3,5
Bandsnelheid circa m/min 20/40 20 - 72



Standaard uitvoering
 Bovenaandrijving met trommelmotor
 PVC transportband, 70 cm breed
 Onderstel met vaste en zwenkwielen
 Mechanisch in hoogte instelbare instort, grote

trechter met rubber bekleed
 Instelbare afstort hoogte d.m.v. draadstangen
 Start-Control met eind stop dummy.

Algemene informatie.



Maatschetsen



Maatschetsen

RT 30 + MB 33 RT 30 + MB 55



Onderstel
 2 Vaste en 2 zwenkwielen
 Zwenkwielen voorzien van rem
 Weinig frictie, gemakkelijk verrollen
 Voorzien van heftruck lussen tegen 

verschuiven op de lepels

Standaard uitvoering

Instort 
 Rondom rubber
 Goede afsluiting tussen band en trechter
 Productvriendelijk.



Draagrollen
 De zwaarst belaste rollen: staal
 Tussenliggende trogrollen: kunststof
 Alle rollen: beide zijden gelagerd, duurzaam 

gesmeerd en stofdicht.

Transportband
 PVC, 70 cm breed, troghoek 50 graden
 Graan profiel

Standaard uitvoering



Aandrijving transportband
 Trommelmotor, gemonteerd aan trekkende 

zijde van de transportband
 Verplichte keuze, of 2 snelheden (20/40 

m/min) of variabele bandsnelheid d.m.v. 
frequentieregelaar: 20 - 72 m/min

 Schakelkast voorzien van 5 polige stekker 
met fasewender

 Machine met variabele bandsnelheid 
voorzien van statuslamp van de motor.

Standaard uitvoering



Afgiftehoogte instelling
 2 Draadstangen met dragerarmen
 Traploos instelbaar.

Instorthoogte instelling
 Mechanische krik met slinger
 Traploos

Standaard uitvoering



Koppeling RT aan kistenvuller (MB/AKV)
 Eenvoudige pen-gat koppeling
 Voor optimale kistbevulling (symmetrisch)
 Voorkomt verschuiven van de kistenvuller ten 

opzichte van de RT 30.

Start-Control
 Standaard op de machine
 De RT 30 kan worden opgenomen in het 

Start-Control circuit als “tussen machine”
 Start en stopt mee met de andere machines
 Eindstop dummy standaard meegeleverd

Standaard uitvoering.



Voeding en bediening

Spanning 380 - 420 VAC, 50 Hz, 3~ Standaard
Spanning 440 - 480 VAC, 60 Hz, 3~ Optie
Spanning 200 - 220 VAC, 60 Hz, 3~ Optie

Hoofdvoeding, verplichte keuze
(niet nodig indien machine is aangesloten op voeding van de kistenvuller)



Opzetschotten grof product
 Voorkomt/beperkt morsen van grof product
 Hoogte opzetschot 10 cm
 Eenvoudig naderhand op te bouwen.

Transportband met hoge meenemers
 Aan te bevelen bij grof product
 Beperkt morsen en terugrollen van product
 Rubber transportband met 32 mm hoog 

chevron profiel, 650 mm breed

Opties



Start-Control verlengkabels
 Om meerder machines met elkaar te 

koppelen in een Start-Control circuit
 Beschikbaar in lengtes van 7,5 en 15 meter.

Opties.



Einde.


