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Ezy PRO Grading system/ Система сортування Ezy PRO 

 

 

Item 1 – Infeed Hopper 
• 8m long + 1.5m long inclined section 
• 3300mm wide 
• 2400mm wide heavy duty chevron belt 
• Support rollers fitted to each lath 
• 4” pitch heavy duty chain 37,600lb breaking 
strain 
• Inverter variable speed drive 
• Adjustable rear rubber and spring tensioned back 
support 
• Mild steel construction – painted finish 
 
Item 2 – Presentation Conveyor 
• 1m long x 2400mm wide 
• PVG endless tracked belt 
• Inverter variable speed drive motor 
• Mild steel construction – painted finish 
Item 3 – Evolution II Separator 
• 6 Row x 2400mm Wide 
• Polyurethane spirals segments with 10mm ribs 
• Standard spiral configuration 
• Clod rollers 63.5mm dia. Stainless Steel, 
controlled in pairs 
• Shaft mounted inverter driven drive motor on 
every shaft 

Пункт 1 – Бункер для подачі  
• 8м довжина + 1,5м похила секція 
• Ширина 3300 мм 
• Шевронний потужна стрічка 2400 мм 
• Опорні ролики, встановлені на кожній планці 
• 4-дюймовий тяжкий ланцюг, що розриває 37 600 
фунтів 
• Привід інвертора зі змінною швидкістю 
• Датчик контролю потоку бункера 
• Регульована задня гумова та спіральна задня 
підтримка 
• Конструкція з м’якої сталі - фарбоване покриття 
Пункт 2 - Конвеєр для презентації 
• 1 м x 2400 мм  
• нескінченний гусеничний ремінь ПВХ 
• Приводний двигун інвертора зі змінною швидкістю 
• Конструкція з м’якої сталі - фарбоване покриття 
Пункт 3 - Сепаратор EasyClean II 
• 6 рядків x 2400 мм 
• Сегменти поліуретанових спіралей з ребрами 10 мм 
• Стандартна спіральна конфігурація 
• Роликові валики діаметром 63,5 мм. Нержавіюча 
сталь, керована попарно 
• На кожному валу встановлений на валу інверторний 
приводний двигун 
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• Clod roller gap remains constant when the rollers 
are lifted 
• Final transfer roller soft polyurethane 3mm high 
fluted roller driven transmission chain (this transfer 
roller does not alter in position when the clod 
rollers are moved up or down) 
• Mild steel construction - Painted finish 
 
Item 4 – Waste Conveyor 
• 3.5m x 750mm wide 
• PVG endless side-tracked belt 
• Fixed speed drive motor 
• Mild steel construction – painted finish 
Item 5 - 6 Row Grading Coils and cross conveyer 
revers 
• 2400mm wide 
• Adjustable centre (25-50mm gap) 
• Polyurethane Spools 
• 3 phase electric drive motor fitted to each shaft 
• Inverter variable speed drive 
• Mild steel construction - Painted finish 
Item 6 – seeds conveyer  
• 4 m long x 1200mm wide 
• PVG endless side-tracked belt 
• fixed speed drive motor 
• Mild steel construction – painted finish 
Item 7 – Revers conveyer 
3м*750mm 
Transportation of vegetables in a box (left / right) 
depending on the load of one of them. 
Manual control and regulation of the flow / 
direction of vegetables. 
Item 8 –Inspection Table – 10 peoples 
• 9m long x 1200mm wide 
• PVG endless side-tracked belt 
• Inverter variable speed drive motor 
• Mild steel construction – painted finish 
Item 9 – Swan Neck Elevator 
• 4.4m rise + 400 Neck + 600mm head section x 
1200mm wide 
• PVG endless flighted side-tracked belt 
• Fixed speed drive motor 
• Adjustable height legs 
• Mild steel construction – painted finish 
Item 10 – MEGA Box Filler 
• Suitable for boxes 1600 x 1200 x 1250 
• 900mm wide distribution conveyor with 
automated split fall breaker  
to each end 
• Fixed speed drive motor 
• 2.0m3 capacity storage hopper- one to each end 
of conveyor 
• Hopper base & outfeed doors are rubber lined 
• Adjustable height heavy duty support frame 
• Electric control panel to rear of machine 
• Sensor/switch control for bin to allow hopper 
discharge 

• Зазор між валиками симпатичного типу залишається 
незмінним, коли ролики піднімаються 
• Кінцевий передавальний ролик з м'якого 
поліуретану 3 мм з рифленим роликовим приводним 
ланцюгом (цей передавальний ролик не змінюється в 
положенні, коли роликові вали переміщуються вгору 
або вниз) 
• Конструкція з м’якої сталі - Пофарбоване покриття 
Пункт 4 - Конвеєр для відходів 
• 3,5 м х 750 мм 
• ПВХ нескінченний боковий ремінь 
• Приводний двигун із фіксованою швидкістю 
• Конструкція з м’якої сталі - фарбоване покриття 
Пункт 5 - 6 Катушки для сортування 
• Ширина 2400 мм 
• Регульований центр (зазор 25-50 мм) 
• Шпулі з поліуретану 
• Трифазний електродвигун, встановлений на 
кожному валу 
• Привід інвертора зі змінною швидкістю 
• Конструкція з м’якої сталі - Пофарбоване покриття  
Пункт 6 – Конвеєр насіння 
• 4 м x 1200 мм  
• ПВХ нескінченний бічний гусеничний ремінь 
• Приводний двигун інвертора зі змінною швидкістю 
• Конструкція з м’якої сталі - фарбоване покриття 
Пункт 7 – Реверсивний конвеєр  
3м*750мм  
Транспортування овочів в бокс-короб (зліва / право) в 
залежності від завантаження одного з них. 
Ручне управління і регулювання потоку / напрямки 
овочів. 
Пункт 8 - Оглядовий стіл на 10 (десять) осіб  
• 9 м x 1200 мм  
• ПВХ нескінченний бічний гусеничний ремінь 
• Приводний двигун інвертора зі змінною швидкістю 
• Конструкція з м’якої сталі - фарбоване покриття 
Пункт 9 - Ліфт – елеватор Модель «Лебедина шия» 
• Підйом на 4,4 м + шия 400 + секція голови 600 мм х 
ширина 1200 мм 
• ПВХ нескінченний ремінь з боковим відстеженням 
• Приводний двигун із фіксованою швидкістю 
• Регульована висота ніг 
• Конструкція з м’якої сталі - фарбоване покриття 
Пункт 10 – Мега Наповнювач для ящиків  
• Підходить для коробок 1600 х 1200 х 1250 
• Розподільний конвеєр шириною 900 мм з 
автоматизованим роздільником для падіння до 
кожного кінця 
• Приводний двигун із фіксованою швидкістю 
• Бункер для зберігання ємністю 2,0 м3 - по одному з 
кожного кінця конвеєра 
• Дверцята бункера та вихідні подачі обшиті гумою 
• Регульована висота опорної рами 
• Електрична панель управління ззаду машини 
• Датчик / перемикач управління контейнера для 
зливу з бункера 



• Gantry/platform to rear with access ladder 
• Mild steel construction – painted finish 
Electrics 
• Electric control panel or panels 
• Motor protection for each drive motor 
• Inverter drives as applicable 
• Emergency stop safety circuit 
• Remote line panel at inspection area 
• Isolators mounted locally to corresponding  
drive 
• Full interconnecting wiring of line 
 
Item 11 – Heavy Duty Chassis 
• Complete with pneumatic road going wheels, 
adjustable height legs and levelling jacks 
• Mild steel construction – painted finish 
 
 
Price Items 1-11 
4 473 480,00 UAH ex factor 
Price includes assembly, commissioning and 
training operators. 
 
 

• Портал / платформа ззаду зі сходами доступу 
• Конструкція з м’якої сталі - фарбоване покриття 
Електрика 
• Електрична панель управління або панелі 
• Захист двигуна для кожного приводного двигуна 
• Приводи інвертора відповідно 
• Аварійний ланцюг безпеки 
• Віддалена панель лінії в зоні огляду 
• Ізолятори, встановлені локально на відповідному 
приводі 
• Повна сполучна проводка лінії 
 
Пункт 11 - шасі для важких вантажів 
• У комплекті з пневматичними дорожніми колесами, 
регульованими висотою ніжок та домкратами рівня 
• Конструкція з м’якої сталі - фарбоване покриття 
 
 
Пункти цін 1-11 
4 473 480,00 грн. Доставка за рахунок Покупця. 
У вартість входить монтаж, введення в експлуатацію 
та навчання операторів. 
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Belt floor bulk bodies to suit own trailers. 
 
Size 7.75m x 2.5m x 1.5m 
Capacity 18m3 
600mm wide x10mm 3ply conveyor belt  
50mm underbelt rollers at 200mm centres 
Large diameter rubber covered drive roller 
Variable speed electric drive.  
Mechanical rear door 
Mechanical drop side section for ease of loading. 
Painted in Ral 3020 (red) or in your choice color.  
 
 
 
Price 394983,00 UAH 
 

Насипні кузови з рухомою підлогою  
на власні причепи. 

Розмір 7,75 м х 2,5 м х 1,5 м 
Ємність 18м3 
Конвеєрна стрічка шириною 600 мм x 10 мм 
50мм  опорні ролики в центрах кожні 200 мм 
Великий діаметр гумового приводного ролика 
Електричний привід із змінною швидкістю. 
Механічні задні двері 
Механічна бокова секція для зручності 
завантаження. 
Пофарбовані в Ral 3020 (червоний) або у 
вибраний вами колір. 
 
Ціна 394983,00 грн 

Belt floor bulk bodies to suit own Maz truck. 
 
Size 5.5m x 2.5m x 1.5m 
Capacity 16m3 
600mm wide x10mm 3ply conveyor belt  
50mm underbelt rollers at 200mm centres 
Large diameter rubber covered drive roller 
Variable speed electric drive.  
Mechanical rear door 
Mechanical drop side section for ease of loading. 
Painted in Ral 3020 (red) or in your choice color.  
 
 
 
Price 341572,00 UAH 
 

Насипні кузови з рухомою підлогою підходять 
для власної вантажівки Maz. 

Розмір 5,5 м х 2,5 м х 1,5м 
Ємність 16м3 
3-стрічковий конвеєр шириною 600 мм x 10 мм 
50мм опорні ролики в центрах кожні 200 мм 
Великий діаметр гумового приводного ролика 
Електричний привід із змінною швидкістю. 
Механічні задні двері 
Механічна бокова секція для зручності 
завантаження. 
Пофарбовані в Ral 3020 (червоний) або у 
вибраний вами колір. 
 
Ціна 341572,00 грн 
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