
Mobile seed cleaner 
Dimensions and specifications 

 

 ماكينة متنقلة لتنقية البذور
 األبعاد والمواصفات

A. Dimensions 
Length 3.5 m 
Width 1.30 m 
Height 1.3 m 

 

 األبعاد .أ
 متر 3,5الطول: 

 متر 1,30العرض: 

 متر 1,3االرتفاع: 

B. Iron type 
The ‘L’ bar frame (skeleton) - 3 inches 
diameters, 6 mm thickness 
Iron sheet body thickness - 3 mm 

 

 نوعية الحديد المستخدم .ب
بوصة، ُسمك  L’ 3‘اإلطار الحديدي مصنوع من قضبان حرف 

 يمترلمل 6الحديد 

 ملليمتر 3 –الصفائح الحديدية لجسم الماكينة ُسمك 

 
 

C. Sieve / Mesh 

 Three sizes of framed sieves 
1. 1 mm ( dirt, broken seeds and 

other weed seeds) 
2. 1.5 mm (shriveled, deformed and 

under sized seeds) 
3. 2 mm (Whole wheat kernel) 

 

 Thickness of mesh sheets – 1 mm 
 

 :الشبكة /لمنخلا/ج. الغربال

 تنقية يتم تقسيم الغربال المستخدم في هذه الماكينة ل
)انظر الشكل في  لها إطارإلى ثالثة قياسات البذور 

 الصفحة التالية(

ملليمتر)لتنقية البذور  1الغربال األول اتساع شبكته  .1

من من األتربة والبذور المفتتة وبذور الحشائش 
 األخرى.

ملليمتر )لتنقية  1.5الغربال الثاني اتساع شبكته  .2

البذور من البذور المحصرمة أو المعّوجة أو الرفيعة 
 نموها(التي لم يكتمل 

 (ملليمتر )للحبة الكاملة 2الغربال الثالث اتساع شبكته  .3

 

  1يكون ُسمك الصفائح التي يتم تصنيع الغربال منها 
 ملليمتر

D. Outlets 

 Three side outlets underneath the sieve 
to collect and flow out the above 
mentioned three kinds of graded 
outputs 

 One outlet at the end of the line for 
collecting bigger grains and stones. 
 

 د. المخارج:

  ثالث مخارج أسفل الغربال لتجميع وانحدار الثالث
من قياسات الغربال المذكورة الثالثة أنواع المخرجات 
 .أعاله إلى خارج

  مخرج رابع في نهاية الخط لتجميع الحبوب األكبر
 األحجار. /والحصى

E. Motor 
2 Horse Power Turkish made 
 

ك  الماتور: /هـ. المحر ِّ

ك قدرة   حصان صناعة تركية. 2محّرِّ

F. Capacity 
1.5 tons per hour 
 

 و. القدرة

 طن في الساعة 1,5

G. Mobility 
Note: The machine must be fitted with 

 Pulley system to be attached behind a 
tractor or pick-up truck 

 Wheels big enough to support 
locomotion of the machine when 
driven on farm or on road 
 

 الحركة والتنقُّل:
 يراعى أن بتم تثبيت العناصر التالية في الماكينة:

  نظام لسحب الماكينة خلف التراكتور )الجرار( أو
 أب نصف نقل. - سيارة بيك

 الماكينة  حركة عجالت كبيرة بما فيه الكفاية لتيسير
 حينما يتم تحريكها في المزرعة أو على الطريق



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 m 
1.3 m 

1 m 

1.3 m 

Dust filter outlet 

 خروج األتربة

Broken grain filter outlet 

 خروج البذور المفتتة وبذور الحشائش

Whole grain outlet 

 خروج البذور الكاملة

 

Bigger grains and stones 

 خروج الحبوب األكبر والحصى



 

3 inches diameter 

 3 المحيطقياس 

  بوصات

 

6 mm thickness of the bar 

ملليمتر 6قضيب الحديدي سُمك ال  



 

  

3mm sheet 

الصفائح الحديدية ُسمك 

ملليمتر 3  

2 mm sieve 

ملليمتر2غربال   

1 mm sieve 

ملليمتر 1غربال   


