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STR1/50 Màquina combinada

4 sedàs calibrats

Rodet ajustable a
la varietat i mida

Classificadora

Trencadora

Motor vibrant de la classificadora

Zona de succió per
a una neteja final
del producte

Alimentació
trencadora
regulable

Motor vibrant de la
classificadora

2 sortides del fruit i
3 dels fragments de
closca

La STR1/50 es una màquina combinada amb una producció 130kg/h en funció de la varietat i 

qualitat dels fruits secs, composada de:

- Tremuja d’alimentació de la trencadora.

- Trencadora de la closca (STR1) formada per 1 rodet conoïdal de ferro colat ajustable amb una

serie de ganivetes que giren en sentit contrari a una gàbia rotacional. Els fragments de closca i el

fruit emergeixen del rodet per una gàbia ajustable especial.

- Vibrant d’alimentació de la classificadora.

- Classificadora (STR50) amb una carcassa vibrant amb 4 sedas perforats de diferents formes

i mides que separaran la fruita de la mescla. El classificador esta composat d’una estructura de

rodament tubular i amb un eix excèntric que transmet el moviment a la carcassa vibratòria

suportada per les barres transversals.

- El separador es completa amb un camp de succió que consisteix en un aspirador de 2 canals, que

permet l’eliminació de pols i fragments de closca de petit format a la sortida del producte.

Model STR1/50
Gàbia
pre-calibradora nd

Format de
calibració nd

Rodets
trencadors 1

Sedàs 4
Sortides de
descàrrega
del producte
separat

2

Tipologia de
separació

Eix excèntric
en el marc

suportat per
ballestes 

Producció
màxima 130 kg/h

Potència
Elèctrica Total
instal·lada

4,45 kW

Longitud línia 3.530 mm
Amplada línia 1.390 mm
Altura màxima 2.500 mm
Pes línia buida 700 kg
Nivell de soroll
buida 83,2 dB(A)

MAQUINARIA AGRICOLA SEGUÉS disposa de diferents trencadores, classificadores, 

calibradores... per a diferents produccions.

Línies personalitzades i adaptades a cada explotació i per a diferents tipus de fruits secs com 

són ametlles, avellanes, nous, garrofes, festucs ...

Aquí trobarem diferents exemples línies de màquines i els seus components.
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Línia trencadora STR1 + STR50 

4 sedàs calibrats

Rodet ajustable a
la varietat i mida

Zona de succió per
a una neteja final
del producte

Alimentació
trencadora
regulable

Elevador de
catúfols amb pala
dosifi cadora

2 sortides del fruit i
3 dels fragments de
closca

Trencadora 
STR1

Classificadora STR50

Calibradora

Elevador de
catúfols

La línia trencadora STR1+STR50 amb una producció de 130kg/h en funció de la varietat i la qua-

litat dels fruits secs esta composta per:

- Elevador de catúfols amb sortida bidireccional amb la possibilitat de carregar el calibrador o la

màquina trencadora d’ametlles.

- Calibradora composta d’un corró  amb gàbia ajustable de 2 formats obtenint 3 calibrats diferents.

Es recomana el calibratge del producte per a optimitzar la feina de la trencadora disminuint el

percentatge de producte trencat.

- Trencadora de la closca dels fruits secs (STR1) formada per 1 rodet conoïdal de ferro colat ajus-

table amb una serie de ganivetes que giren en sentit contrari a una gàbia rotacional. Els fragments

de closca i el fruit emergeixen del rodet per una gàbia ajustable especial.

- Vibrant d’alimentació de la classificadora.

- Classificadora (STR50) amb una carcassa vibrant amb 4 sedas perforats de diferents formes i

mides que separaran la pepita de la mescla. El classificador esta composat d’una estructura de

rodament tubular i amb un eix excèntric que transmet el moviment a la carcassa vibratòria supor-

tada por les barres transversals.

- El separador es completa amb un camp de succió que consisteix en un aspirador de 2 canals,

que permet l’eliminació de pols i fragments de closca de petit format a la sortida del producte.

Model STR1+STR50
Gàbia
pre-calibradora 2

Format de
calibració 3

Rodets
trencadors 1

Sedàs 4
Sortides de
descàrrega del
producte separat

2

Tipologia de
separació

Eix excèntric 
en el marc 

suportat per 
ballestes 

Producció màxima 130 kg/h
Potència
elèctrica total
instal·lada

6,69 kW

Longitud línia 4.100 mm
Amplada línia 3.600 mm
Altura màxima 3.250 mm
Pes línia buida 1.500 kg
Nivell de soroll
buida 83,8 dB(A)
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Línia trencadora STR2+ STR50/2

5 sedàs calibrats

2 rodets ajustables
a la varietat i mida

Zona de succió per
a una neteja final
del producte

Elevador de 
catúfols amb pala 
dosificadora

Cinta
transportadora
compacta

3 sortides del fruit i
6 dels fragments de
closca

Elevador de catúfols

Calibrador preliminar

Trencadora STR2

Classificadora 
STR50/2

Cinta transportadora

La línia trencadora STR2+STR50/2 amb una producció de 260kg/h en funció de la varietat i qualitat 

dels fruits secs, esta composta per:

- Elevador de catúfols amb una tremuja de descàrrega i una pala dosificadora per millorar la

càrrega del elevador.

- Calibradora formada per un rodet amb gàbia ajustable obtenint 2 calibrats diferents. Cada secció

de calibració descarrega directament el producte en el corresponent rodet de la trencadora.

- Trencadora de la closca (STR2) formada per 2 rodets conoïdals.

- Vibrant de sortida del producte.

- Cinta transportadora d’acer que alimenta la classificadora.

- Classificadora (STR50/2) amb una carcassa vibrant amb 5 sedàs perforats de diferents formes i

mides que separaran la pepita de la mescla. El classificador esta composat d’una estructura de

rodament tubular i un vibrador que realitza el moviment a la caixa vibratòria accionada per molles.

- El separador es completa amb un camp de succió que consisteix en un aspirador de 3 canals,

que permet l’eliminació de pols i fragments de closca de petit format a la sortida del producte.
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Model STR2+STR50/2
Gàbia
pre-calibradora 1

Format de
calibració 2

Rodets
trencadors 2

Sedàs 5
Sortides de
descàrrega del
producte se-
parat

3

Tipologia de
separació

Motor-vibrador 
caixa suportada 

per molles
Producció 
màxima 260 kg/h

Potència
Elèctrica Total
instal·lada

7,48 kW

Longitud línia 9.350 mm
Amplada línia 2.062 mm
Altura màxima 2.988 mm
Pes línia buida 1.700-2.000 kg
Nivell de soroll
buida 83,9 dB(A)
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COMPONENTS DE LES DIFERENTS LÍNIES 
TRENCADORES - CLASSIFICADORES 
Elevador de catúfols
L’Elevador de catúfols esta format per una tremuja de recepció dels fruits secs per carregar 

els catúfols de forma directa i una pala dosificadora. Les dimensions poden variar en funció de 

la necessitat. 

Model Sortides
elevador

Volum de
carrèga de la

tremuja

Producció de
línia màxima

Potència
Elèctrica Total

Instal·lada

Nivell de
soroll buida

STR1 E/1
Línia

130 kg/h

2 amb paleta 
de regulació 

de fluxe
0,5 m3 400 kg/h 0,75 kW 83,9 dB(A)

STR1 E/2
Línia 

260kg/h
- 0,5 m3 400 kg/h 0,75 kW 83,9 dB(A)

Model Longitud
màquina

Amplada
màquina

Altura
màxima

Pes màquina
buida

STR1 E/1
Línia

130 kg/h
1.405 mm 1.048 mm 3.238 mm 168 kg

STR1 E/2
Línia 

260kg/h
1.603 mm 1.048 mm 2.988 mm 168 kg

STR1 E/1 STR1 E/2

Calibrador preliminar
El calibrador és un component fonamental de la línia perquè te la funció de dividir el producte amb 

closca amb en diferents grandàries.

Calibrant el producte hi ha la possibilitat d’optimitzar la feina de la línia trencadora per a disminuir 

el % de ametlles en fruit trencades.

Es composa d’una estructura de suport d’acer que conté un rodet amb una gàbia ajustable de fins 

2 formats, obtenint 3 productes de diferents grandàries.

Cada secció de calibració descarrega el producte en una tremuja amb un sistema de col·locació de 

sacs de 25 a 50 kg.

Model STR C/1

Gàbia
pre-calibradora 2

Format de
calibració 3

Producció
màxima 400 kg/h

Potència
Elèctrica Total
instal·lada

0,75 kW

Longitud
màquina 2.630 mm

Amplada
màquina 800 mm

Altura màxima 2.175 mm
Pes màquina
buida 205 kg

Nivell de soroll
buida 83,9 dB(A)
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Banc de selecció manual

Model STR BSM/1

Nombre màxim
d’operadors 4

Potència
Elèctrica Total
instal·lada

0,37 kW

Longitud
màquina 2.055 mm

Amplada 
màquina 1.050 mm

Altura màxima 1.110 mm
Pes màquina
buida 153 kg

Nivell de soroll
buida 83,9 dB(A)

El Banc de selecció manual amb 4 estacions de treball per a la selecció del fruit barrejat amb

la closca o la closca barrejada amb el fruit.

Consta d’una superfície d’acer vibrant, amb una estructura de suport amb perfi ls comercials i un

eix excèntric, completa amb un ajust manual del cabal.

Trencadora STR1
Màquina per a trencar la closca de les ametlles formada per una estructura de suport d’acer, 

tremuja de càrrega per a la contenció del producte per una autonomia d’una hora, amb 1 rodet cònic 

amb martells ajustables per al processament de diferents tipus de calibres d’ametlles i vibrant per

la descàrrega del producte sense closca.

Model STR1

Rodets trencadors 1
Producció màxima 130 kg/h
Potència Elèctrica Total
instal·lada 1,12 kW

Longitud màquina 1.820 mm
Amplada màquina 790 mm
Altura màxima 2.243 mm
Pes màquina buida 529 kg
Nivell de soroll buida 83,9 dB(A)
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Trencadora STR2
Màquina per a trencar la closca dels fruits secs formada per una estructura de suport d’acer,

un rodet calibrador amb gàbia regulable fi ns a 2 grandàries, amb 2 rodets cònics amb martells

ajustables per al processament de diferents tipus de calibres d’ametlles i vibrant per la descàrrega 

del producte sense closca.

Model STR2
Amb Calibradora

Gàbia pre-calibradora 1
Formats de calibració 2
Rodets trencadors 2
Producció màxima 260 kg/h
Potència Elèctrica
Total instal·lada 1,87 kW

Longitud màquina 1.616 mm
Amplada màquina 1.655 mm
Altura màxima 2.130 mm
Pes màquina buida 707 kg
Nivell de soroll buida 83,9 dB(A)

Trencadora STR4
Màquina per a trencar la closca dels fruits secs formada per una estructura de suport d’acer, un 

rodet calibrador amb gàbia regulable fins a 3 grandàries obtenint 4 productes de diferent mida, 

amb 4 rodets cònics amb martells ajustables per al processament de diferents tipus de calibres dels 

fruits secs i vibrant per la descàrrega del producte sense closca.

Model STR4

Gàbia pre-calibradora 3
Formats de calibració 4
Rodets trencadors 4
Producció màxima 520 kg/h
Potència Elèctrica
Total instal·lada 3,5 kW

Longitud màquina 3.645 mm
Amplada màquina 2.172 mm
Altura màxima 2.821 mm
Nivell de soroll buida 83,9 dB(A)
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Classificadora STR50
La Classificadora STR50 esta dissenyada per a la classificació del fruit sencer de la mescla de

les diferents grandàries de closca trencada procedent de la trencadora.

Consisteix en una carcassa vibrant amb 4 sedas calibrats amb fulles perforades de diferents

formes i grandàries en una estructura de rodament tubular i amb un eix excèntric que transmet

el moviment a la carcassa vibratòria suportada per les barres transversals.

En la classifi cadora hi ha dos parts:

1) Tamisat: Utilitzant els sedas especials.

2) 2 Canals d’aspiració: a la sortida del fruit. A través de les paletes d’ajust del fl ux de l’aire

permeten eliminar la resta de les closques petites i el pols.

Model STR50
Sedàs
vibrants 4

Sortides de 
descàrrega de 
fruits secs

2

Sortides de
descàrrega de
la closca

4

Tipologia de
separació

Eix excèntric en
el marc suportat

per ballestes 
Producció
màxima 130 kg/h

Potència
Elèctrica Total
instal·lada

3,7 kW

Longitud
màquina 3.530 mm

Amplada
màquina 1.390 mm

Altura
màxima 2.500 mm

Pes línia buida 700 kg
Nivell de
soroll buida 83,9 dB(A)

Classificadora STR50/2
La Classificadora STR50/2 esta dissenyada per a la classificació del fruit sencer de la mescla de

les diferents grandàries de closca trencada procedent de la trencadora.

Consisteix en una carcassa vibrant amb 5 sedàs calibrats amb fulles perforades de diferents formes

i grandàries en una estructura de rodament tubular i un vibrador que transmet el moviment a la

caixa vibratòria accionada per molles.

En la classifi cadora hi ha dos parts:

1) Tamisat: Utilitzant els sedas especials.

2) 3 Canals d’aspiració: a la sortida del fruit. A través de les paletes d’ajust del fl ux de l’aire per-

meten eliminar la resta de les closques petites i el pols.

Model STR50/2
Sedàs
vibrants 5

Sortides de 
descàrrega de 
fruits secs

3

Sortides de
descàrrega de
la closca

4

Tipologia de
separació

Motor-vibrador
de la caixa

suportada per
molles 

Producció
màxima 400 kg/h

Potència
Elèctrica Total
instal·lada

3,74 kW

Longitud
màquina 4.340 mm

Amplada
màquina 1.445 mm

Altura
màxima 2.518 mm

Pes línia buida 777 kg
Nivell de
soroll buida 83,9 dB(A)




