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INCLINED SCREENS (UME)

UĞURMAK UME ser�s� Eğ�ml� Elekler, kırılmış malzemen�n ayrılmasını sağlar. B�r kırma eleme proses�n�n, ürünler� ebatlarına göre sınıandırmak gereken tüm 
aşamalarında kullanılab�l�r. Ancak asıl görev yer� ürün alma aşamasıdır. Bu yüzden proses�n asıl kapas�tes�n� elek bel�rler. UME ser�s� eğ�ml� elekler, kaynaksız 
gövde tasarımıyla, t�treş�m hareket�n�n olumsuz etk�ler�ne karşı daha güven�l�r b�r gövde yapısına sah�pt�r.Malzeme eleğe döküldüğünde, t�treş�m vasıtasıyla 
elek tel� üzer�nde bell� b�r hızla öne doğru �lerleyerek, homojen b�r şek�lde elek üzer�ne ser�l�r. Bu aşamada elek ölçüsünden küçük olan malzeme elenerek alt 
kata geçer.

UĞURMAK UME ser�es Incl�ned Screens prov�de separat�on of crushed mater�al. It can be used �n all the stages of a crush�ng and screen�ng process, where 
�t �s necessary to class�fy the products by s�ze. The ma�n task �s to rece�ve the end product. Therefore, the screen determ�nes the actual capac�ty of the 
process. UME ser�es �ncl�ned screens have a more rel�able body structure aga�nst the negat�ve effects of v�brat�on movement w�th �ts un�que body des�gn.
When the mater�al �s poured �nto the screen, �t moves forward on the screen mesh w�th a certa�n speed by v�brat�on and �s la�d homogeneously on the 
screen. At th�s stage, the mater�al smaller than the screen s�ze passes to the lower oor.

Gövde
T�treş�ml� elekler �k�, üç dört kat olarak çeş�tl� ölçü ve kapas�telerde �mal ed�l�rler.

Body
V�brat�ng screens are manufactured �n two, three and four decks �n var�ous s�zes and capac�t�es.

Screen�ng Mechan�sm

En sık terc�h ed�len çel�k görgülü olmak üzere, del�kl� sac, del�kl� hardox sac, pol�üretan g�b� çeş�tlerde eleme tert�batı kullanımına uygun tasarıma sah�pt�r.
Elek teller� elenen malzemen�n aşındırmasına bağlı olarak en çok değ�şen malzemed�r. Bu durumda montaj ve demontaj kolaylığı �ç�n tüm ön oluklarımız 
raylı olarak tasarlanmıştır. Tel değ�ş�m sırasında ön oluğu �terek açıp gerekl� bakım ve değ�ş�mler kolaylıkla yapılab�l�r. Ayrıca elek kat araları tel değ�ş�m 
kolaylığı açısından da gen�şt�r.

Eleme Tert�batı

The des�gn makes �t poss�ble for use of several screen meshes such as perforated sheet, perforated hardox sheet, polyurethane and the most preferred 
steel mesh.Screen meshes are the most replaced part as  the abras�on of the screened mater�al. Because of th�s all our  mesh holders are des�gned as ra�ls 
for ease of assembly and d�sassembly. Necessary ma�ntenance and changes can be eas�ly made by push�ng the front cover dur�ng mesh change. In add�t�on, 
the screen decks are w�de �n terms of ease of screen mesh.



Eğ�ml� Elekler Detaylar
Incl�ned Screens Deta�ls

Tahr�k S�stem�

Tahr�k s�stem�, elek gövdes�n�n ortasında veya üstünde, tek veya ç�ft tahr�k olarak �mal ed�l�r. T�treş�m elek 
gövdes�nde yataklanmış m�le bağlı eksantr�k ağırlıkların dönmes�yle elde ed�l�r. Bu eksantr�k ağırlıkların 
b�rb�r�ne göre konumu değ�şt�r�lerek eleğ�n t�treş�m genl�ğ� kolayca ayarlanab�l�r. Bu sayede UME ser�s� 
t�treş�ml� elek yüksek performans sunab�lmes� �ç�n opt�mum ayara kolay b�r şek�lde get�r�l�r.

Elast�k S�stem

Elek gövdes�, t�treş�m� sağlayan ağır t�p hel�sel yaylar �le şaseye oturur. Şas� ve oluklar elek 
gövdes�nde meydana gelen t�treş�mden etk�lenmezler.

Yıkama S�stem�

Kırma eleme proses�nde �sten�len ürün özell�kler�ne göre, t�treş�ml� elek üzer�nde yıkama 
s�stem� olmasına �ht�yaç duyulab�l�r. Bu durumda uygun yıkama s�stem� �le donatılmış olarak 
�sten�len ölçüdek� elek üret�m� gerçekleşt�r�leb�l�r.Eleğ�n en� boyunca d�z�lm�ş nozullar 
bulunur. Bu nozuller basıncı şek�lde suyu püskürterek elek tel�n�n üzer�nde su perdes� oluşturur. 
Elek tel� üzer�nde �lerleyen malzeme bu su perdes�nden geçerken üzer�ne yapışmış �stenmeyen tanec�kler� 
çözerek su �le b�rl�kte elek altına geçmes�n� sağlar.

• Yüksek Kapas�te ve Ver�m
Besleme oluğuna dökülen malzeme ön tarafa hızlanarak �lerler, bu da elek üzer�ndek� malzeme yoğunluğunun homojen b�r şek�lde dağılmasını sağlar. 
Bu aşamada �nce malzemen�n kolayca elenmes� sağlanır. Böylece yüksek kapas�te ve ver�mle çalışır.

• Kolay ve Güvenl� Bakım
Ön oluğun raylı s�steme sah�p olması tel değ�ş�m� kolay ve hızlı b�r şek�lde yapılab�l�r. Elek gövdes�n�n dört tarafında platforma sah�p olması güvenl� ve 
kolay bakım �mkânı sağlamaktadır.

• Hızlı ve Kolay Kurulum

Dr�ve System

The dr�ve system �s manufactured as a s�ngle or double dr�ve �n the m�ddle or above the screen body. 
The v�brat�on �s obta�ned by rotat�ng the eccentr�c we�ghts attached to the bear�ng shaft �n the 
screen body. By chang�ng the pos�t�on of these eccentr�c we�ghts relat�ve to each other, the 
v�brat�on ampl�tude of the screen can be eas�ly adjusted. In th�s way, the UME ser�es 
v�brat�ng screen �s eas�ly brought to the opt�mum sett�ng for h�gh performance.

Elast�c System

The screen body s�ts on the chass�s w�th heavy type hel�cal spr�ngs that prov�de v�brat�on. 
Chass�s and chutes are not affected by v�brat�on occurr�ng �n the screen body.

Wash�ng System

Accord�ng to the des�red product features �n the crush�ng and screen�ng process, there may be 
a need for a wash�ng system on the v�brat�ng screen. In th�s case, screen �n des�red s�ze can be 
equ�pped w�th su�table wash�ng system.

There are nozzles l�ned up across the screen. These nozzles spray the water �n a way that creates a water curta�n on the screen w�re. The mater�al 
advanc�ng on the screen mesh, wh�le pass�ng through th�s water curta�n, d�ssolves the unwanted part�cles adhered to �t and allows �t to pass under 
the screen together w�th the water.

• H�gh Capac�ty and Eff�c�ency

The mater�al poured �nto the feed chute speeds up to the front, wh�ch ensures a homogeneous d�str�but�on of the mater�al dens�ty on the screen. At th�s 
stage, the fine mater�al �s eas�ly s�eved. Thus, �t works w�th h�gh capac�ty and eff�c�ency.

• Easy and Safe Ma�ntenance

The front chute has a ra�l system, and the mesh can be replaced eas�ly and qu�ckly. Hav�ng serv�ce platform on four s�des of the screen body prov�des 
safe and easy ma�ntenance.

• Qu�ck and Easy Installat�on



Eğ�ml� EleklerTekn�k B�lg�
Incl�ned Screens Techn�cal Data

Özellik/Specification

Gen�şl�k (A) / W�dth (A) (mm)

Uzunluk (B) / Length (B) (mm) 

Güç / Power (kW)

Özellik/Specification

Gen�şl�k (A) / W�dth (A) (mm)

Uzunluk (B) / Length (B) (mm) 

Güç / Power (kW)

UME 2060

2000

6000

18,5-22

UME 2460

2400

6000

2 x 15-2x22

UME 2070

2000

7000

22-30-2x15

UME 2470

2400

7000

2 x 22

UME 1030

1000

3000

5,5

UME 1240

1200

4000

5,5

UME 1430

1400

3000

11

UME 1650

1600

5000

11-15

UME 2050

2000

5000

15-18,5

• motor güçler� elek kat sayısına göre değ�şt�r�leb�l�r.

• motor power can be changed accord�ng to the number of screen deck.

A

B
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UĞUR MAKİNA, katalogda yer alan tüm modeller�n tasarım ve tekn�k özell�kler�nde değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar.
UGUR MAKINA, has  the r�ght to change the des�gn and spec�ficat�ons of all models �n the catalog.
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