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Pobieranie próbek przy pomocy próbnika Rakoraf to najszybsza i naj-
prostsza metoda otrzymywania reprezentatywnej próbki produktu z 
otwartego samochodu zgodnie z ISO-PN 13690 Pobieranie próbek mo$e 
odbywa& si! w czasie postoju samochodu na wadze.
Wysi!gnik z sond" do pobierania próbek mo$e by& kierowany w dow-
olne punkty #adunku.

Po wprowadzeniu sondy w #adunek, pobierane zbo$a zostaje wt#oczona 
do wewn!trznej komory sondy, gdzie jest porwane przez strumie' powi-
etrza i przetransportowane elastycznym przewodem z tworzywa do 
pojemnika zbiorczego.

Pojemnik ten mo$e by& umieszczony np. w pomieszczeniu wagi lub w znajduj"cym si! w 
pobli$u laboratorium. W pojemniku zbiorczym s#u$"cym równocze%nie jako separator powi-
etrzny nast!puje oddzielenie powietrza od próbki, czyste powietrze kierowane jest przez 
dmuchaw! z powrotem do rury pobieraj"cej próbki.
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do produktów ziarnistych

Rakoraf charakteryzuje si! nast!puj"cymi zaletami:

* Pobrana próbka jest prawid#owa i reprezentatywna 
* Tylko proste nap!dy elektryczne 
* Automatyczne przesy#anie próbki do pomieszczenia badawczego                
spróbek / laboratorium 
* Jednoosobowa obs#uga wagi samochodowej i próbnika. 
* Standardowe wyposa$enie z ruchom" kaset" sterownicz" 
* Lampka sygnalizuj"ca prac! i syrena sygna#owa 
* Wszystkie %lizgowe cz!%ci s" osadzone w nie wymagaj"cych 
konserwacji #o$yskach kulkowych 
* Minimalna konserwacja, tylko cztery punkty smarowe.

Zdalnie sterowany próbnik elektromechaniczny 
do prawid#owego pobierania próbek 
bezpo%rednio z samochodu.



Zdalne sterowanie

Sterowanie prac! RAKORAFU realizowane jest przy zastosowaniu 
kasety sterowniczej wyposa"onej w przyciski realizuj!ce w#a$ciwe 
funkcje urz!dzenia.
Alternatywnie mo"e by% wyposa"ony w kompaktowy, przeno$ny 
joystick (kaseta z dr!"kiem sterowniczym) realizuj!cym funkcje logic-
zne dla wszystkich kierunków przy pomocy tylko jednego dr!"ka. 
Kaseta sterownicza i joystick wyposa"one s! w w#!cznik o$wietlenia 
pola pracy i sygna# d&wi'kowy
Ze wzgl'du na swoj! wielofunkcyjno$% - dr!"ek mo"na tak 
prowadzi%, "e mo"liwe jest wykonywanie do 3 funkcji równocze$nie - 
joystick pozwala na znaczne zwi'kszenie pr'dko$ci pracy.
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Rakoraf pracuje w opatentowanym zamkni'tym 
obiegu powietrza CONVAC. Na zbo"e nie dzia#a zatem 
"efekt odkurzacza", co oznacza, "e z bezpo$redniego 
otoczenia pobieranej próbki nie s! dodatkowo zasy-
sane inne cz'$ci lekkie, które mog#yby prowadzi% do 
niew#a$ciwej oceny zbo"a. Po opuszczeniu sondy 
próbnika w #adunek pobierana jest próbka zbo"a o 
wadze od 500 - 1500 g. Czas przebywania sondy prób-
nika w zbo"u nie ma znaczenia dla masy próbki, 
poniewa" zasysany jest tylko produkt wt#oczony do 
wewn'trznej komory sondy.

Po zako(czeniu pobierania nast'puje automatyczne opró"nienie separatora i próbka 
wpada do naczynia próbek. Je"eli w czasie pobierania próbki kierowca samochodu przez 
omy#k' ruszy samochodem, nie spowoduje to uszkodzenia ani samochodu, ani próbnika, 
poniewa" natychmiast zadzia#aj! zainstalowane w uk#adzie sprz'g#a bezpiecze(stwa.



Usytuowanie

Próbnik montowany jest na fundamencie jako urz!dzenie 
wolno stoj!ce.
Usytuowanie próbnika nale"y dostosowa# do lokalnych 
warunków.
Zakres pracy lub obrotu jest do wyboru i obejmuje oko$o 
350°.
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Mo!liwo"ci rozbudowy

W celu dalszego zautomatyzowania procesu istnieje mo"liwo%# dostawy rozdzielacza 
mechanicznego o zmiennym wspó$czynniku podzia$u (1) na 1, 2 lub 4 próbki, który 
nale"y umie%ci# pod separatorem próbek z Rakorafu . Kolejnym etapem rozbudowy 
mo"e by# uk$ad pneumatyczny transport nadmiaru pobranych próbek lub odpadów z 
laboratorium (2). Prac! rozdzielacza i uk$adu transportu steruje zespó$ elektroniczny (3) 
uruchamiany automatycznie w momencie otwarcia zbiornika na próbk&.

Cokó#

Elektryczne skrzynki rozdzielcze oraz nap&dy s! $atwo 
dost&pne w stopie coko$u i os$oni&te przed dzia$aniem 
warunków atmosferycznych.

Standardowy zakres dostawy

Kaseta sterownicza (joystick) z kablem d$ugo%ci 5 m i z$!czem wielowtykowym. Kom-
pletne okablowanie elektryczne. Automaty bezpiecznikowe. Elektryczne zabezpieczenia 
przeci!"eniowe dla ruchu w gór& i w dó$. 2 sprz&g$a cierne. Halogenowa lampka robocza 
300 W. Sygna$ d'wi&kowy. Rama do zabetonowania. Separator i sonda do pobierania 
próbek 2,1 m. Skrzynka przy$!czowa 3 x 400 V, 50 Hz, 10 A.



Model CHE i CHF
Modele CHE i CHF próbnika RAKORAF to dwa typy 
oparte na starym sprawdzonym modelu RAKORAF 
CEE. Nowo"ci# jest tu tylko hydrauliczna regulacja 
wysoko"ci. Pozosta!e funkcje s# nadal elektrome-
chaniczne.
Niezmienione zosta!o równie$ zdalne sterowanie 
próbnika za pomoc# kasety.

Model CHE
Zmiana d!ugo"ci wysi%gnika: elektromechaniczna.

Model CHF
D!ugo"& wysi%gnika ustawiana jest na sta!e przy 
monta$u.

Dane techniczne:

D!ugo"& sondy:
Standard: ...................... 210 cm
Wersja specjalna: ....... 230 cm
....................................... 250 cm

Specy kacja CEE:

Pod!#czenie: ... 400 Volt, 50 Hz
Wielko"& silnika:
w gór% / w dó!: ............. 0,55 KW
rami% wysi%gnika:......... 0,37 KW
obracanie: ................... 0,25 KW
wentylator: ................... 1,20 KW
Ci%$ar: ..................... ok. 475 kg

Specy kacja CHE:

Pod!#czenie: .... 400 Volt, 50 Hz
Wielko"& silnika:
w gór% / w dó!: ............ 0,75 KW
rami% wysi%gnika:........ 0,37 KW
obracanie: ................... 0,25 KW
wentylator: ................... 1,20 KW
Ci%$ar: ..................... ok. 475 kg

Specy kacja CHF:

Pod!#czenie: .... 400 Volt, 50 Hz
Wielko"& silnika:
w gór% / w dó!: ............. 0,75 KW
obracanie: ................... 0,25 KW
wentylator: ................... 1,20 KW
Ci%$ar: ..................... ok. 475 kg
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