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Kamyon Yükleme Konveyörü

Kamyon Yükleme Konveyörü, ürünlerin istenen 

yüksekliğe, belirli açılarla taşınmasını, kamyon, tır 

veya römork gibi istenilen araçlara boşaltılmasını 

sağlar.

Gerekli enerjiyi traktör kuyruk milinden karşılar, 

elektriğe ihtiyaç duymaz. Ayrıca yapısında bulunan 

helezon sistemi ve zincirli konveyör ile ürünlerin 

güvenle ve hızlı  taşınmasını sağlayan bir 

ekipmandır.



Özellikleri

Traktörle beraber yüksek hareket kabiliyetine sahip olduğundan dolayı 
piyasada mevcut aynı amaçla kullanılan diğer ürünlere göre taşınması kolaydır. 
İstenilen yere rahatlıkla götürülebilir. 



Traktöre bağlı olarak çalışması nedeniyle 
elektrik olmayan yerlerde bile rahatlıkla 

kullanılabilir.

Özellikleri



Özellikleri

Üzerinde bulunan pistonlar yardımı ile 
harici hidrolik üniteye ihtiyaç duymadan 

traktör hidroliği vasıtası ile istenilen 
yüksekliklerde ve açıda boşaltım yapabilir.



Özellikleri
Daha az personele gereksinim duyarak yükleme işini 

gerçekleştirir ve bu durum da işçilik maliyetinin azalmasını 
sağlar. 



Özellikleri

Seyyar helezonlara göre daha yüksek 

kapasitede tahıl taşıyabilmesi, yüksek 

kapasiteye bağlı olarak işçilik, enerji ve 
zamandan tasarruf sağ lanması gibi 

avantajlarıda beraberinde getirir. 



Özellikleri

Yığından tahılları personele ihtiyaç duymadan yükleme becerisinden dolayı iş 
sağlığı ve güvenliğinde daha etkin koruma sağlar.



Özellikleri
Maxporter Kamyon yükleme Konveyörü yüksek 
kapasitede hızlı çalıştığı için değişken hava şartlarına 
hızlı reaksiyon gösterir.



Detaylar

Kamyon Yükleme Konveyörü 270 ton/saat 
kapasitelere ulaşabilmesi sayesinde hızlı 
ve pratik çözüm sunar. Helezon ve zincirli 
konveyörün kombine çalışması; ürüne 
zarar vermeden taşımayı olanaklı kılar.

Tüm değerlerde değişiklik hakkı Mysilo’da saklıdır. Haber 

vermeksizin değiştirilebilir.



Detaylar
Kamyon Yükleme Konveyörünün bağlı olduğu traktör, yığın halindeki ürüne geri 

yanaşarak helezonu vasıtası ile ürünü alıp zincirli konveyöre aktarır. Kamyon 

yükleme konveyörünün tasarımı gereği yüksekliği ve açısı ayarlanabilir zincirli 
konveyör vasıtası ile ürünü istenilen açı, yön ve yükseklikten yüklenmesi istenilen 

yere boşaltır.

Ürün girişi
Döküş



Özellikleri

Maxporter Kamyon Yükleme Konveyör 
bakımı kolay ve zahmetsizdir. Gündelik 
kontrolleri yapıldıktan sonra sorunsuz 
çalışır. Herhangi bir arıza meydana 
geldiğinde teknik servisimiz size destek 
verecektir.



2 yıl
Özellikleri

Maxporter Kamyon Yükleme Konveyörü 2 
yıl üretici firma garantilidir*.

*imalat ve montaj hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
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