
Vacuum conveying equipment SUT and SUTp are Vacuum conveying equipment SUT and SUTp are 
designed for pneumatic conveying of granulates and designed for pneumatic conveying of granulates and 
powders used in plastics processing.powders used in plastics processing.
ADVANTAGES:ADVANTAGES:
● In standard capacity up to 2000 kg/hIn standard capacity up to 2000 kg/h
● Acoustic alarm of lack of material.Acoustic alarm of lack of material.
● Automatic replenishment of raw material,Automatic replenishment of raw material,
● Versions for powders (also chalk),Versions for powders (also chalk),
● Versions with proportional valve allow the Versions with proportional valve allow the 

transport of two raw materials with adjustable transport of two raw materials with adjustable 
ratio (time adjustment)ratio (time adjustment)

● Versions with stainless steel tanksVersions with stainless steel tanks
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SSĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE SUT-100, 200, 400SSĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE SUT-100, 200, 400
VACCUM CONVEYING EQUIPMENT SUT-100, 200, 400VACCUM CONVEYING EQUIPMENT SUT-100, 200, 400

Ssące urządzenia transportowe typu SUT i SUTp służą do Ssące urządzenia transportowe typu SUT i SUTp służą do 
pneumatycznego transportu granulatów  i proszków metodą pneumatycznego transportu granulatów  i proszków metodą 
podciśnieniową.podciśnieniową.
Cechy:Cechy:
● Standardowy typoszereg o wydajnościach do 2000 kg/h,Standardowy typoszereg o wydajnościach do 2000 kg/h,
● Sygnalizacja akustyczna braku materiału.Sygnalizacja akustyczna braku materiału.
● Automatyczne uzupełnianie surowca,Automatyczne uzupełnianie surowca,
● Wersje do proszków (również kreda),Wersje do proszków (również kreda),
● Wersje z zaworem proporcjonalnym umożliwiają transport Wersje z zaworem proporcjonalnym umożliwiają transport 

dwóch surowców z regulacją ich wzajemnego stosunku dwóch surowców z regulacją ich wzajemnego stosunku 
(regulacja czasowa)(regulacja czasowa)

● Wersje ze zbiornikami ze stali kwasoodpornejWersje ze zbiornikami ze stali kwasoodpornej
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Typ urządzenia transportowego SUT-100 SUT-200 SUT-400 SUT-600 Conveyor type
Maksymalna wydajność kg/h 100* 200* 400* 600* kg/h Maximum capacity
Pojemność zb. Ssącego 7 14 20 20 Adjustment range
Zasilanie 230 V   50/60 Hz 3x400 V   50/60 Hz Power supply
Pobór mocy kW 0,9 1,5 1,5-2,2 kW Power input
Maksymalne podciśnienie kPa 20 19 19-20 kPa Maximum vacuum
Wydatek powietrza m³/h 150 62 62-100 Controller weight

dm³ dm³

m³/h

Technical dataTechnical dataCharakterystyka technicznaCharakterystyka techniczna

* Wydajność maksymalna ustalona dla granulatu * Wydajność maksymalna ustalona dla granulatu ØØ3 mm, o ciężarze nasypowym 0,7 kg/dm3 mm, o ciężarze nasypowym 0,7 kg/dm³³, transportowanego na wysokość 3 m i , transportowanego na wysokość 3 m i 
odległość 5 modległość 5 m
* Wydajność maksymalna ustalona dla granulatu * Wydajność maksymalna ustalona dla granulatu ØØ3 mm, o ciężarze nasypowym 0,7 kg/dm3 mm, o ciężarze nasypowym 0,7 kg/dm³³, transportowanego na wysokość 3 m i , transportowanego na wysokość 3 m i 
odległość 5 modległość 5 m

* Maximum capacity for granulate with the * Maximum capacity for granulate with the ØØ3 mm, and 0,75 kg/dm3 mm, and 0,75 kg/dm³³ bulk density, carried 3 m high and 5 m distance. bulk density, carried 3 m high and 5 m distance.* Maximum capacity for granulate with the * Maximum capacity for granulate with the ØØ3 mm, and 0,75 kg/dm3 mm, and 0,75 kg/dm³³ bulk density, carried 3 m high and 5 m distance. bulk density, carried 3 m high and 5 m distance.
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Typ urządzenia transportowego SUT-800 SUT-1200 SUT-1500 SUT-2000 Conveyor type
Maksymalna wydajność kg/h 800* 1200* 1500* 2000* kg/h Maximum capacity
Pojemność zb. Ssącego 25 40 40 60 Adjustment range
Zasilanie 3x400 V   50/60 Hz Power supply
Pobór mocy kW 2,2 3 5,5 5,5-7,5 kW Power input
Maksymalne podciśnienie kPa 20 24 32 32 kPa Maximum vacuum
Wydatek powietrza m³/h 100 120 130 130-250 Controller weight

dm³ dm³

m³/h

Wersja z zaworem proporcjonalnymWersja z zaworem proporcjonalnym

ProportionalProportional  valvevalve  versionversion

Wersja do proszków z pneumatycznym Wersja do proszków z pneumatycznym 
oczyszczaniem filtraoczyszczaniem filtra
Powder version with pneumatic filterPowder version with pneumatic filter
cleaningcleaning

Wersja grawimetrycznaWersja grawimetryczna

Gravimetric version`Gravimetric version`
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