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VAKI 
SORTERINGS–
MASKIN

Diameter

96 cm

140 cm

Størrelses spekter

0.2 –100 g 150 kg 22 cm

1 – 200 g

Kapasitet Vekt Boks lengde Antall utløp Strømtilførsel

Opp til 1000 kg 
per time

Opp til 6000 kg 
per time

200 kg 44 cm

110 
eller 240v 2 amp

110 
eller 240v 2 amp

4

4

SPESIFIKASJONER

Fiskearter:
Laks, ørret, torsk, kveite, piggvar, sea bass, sea bream, tilapia, barramundi, røye, king fish og flere.



HØYHASTIGHETS 
SORTERINGSMASKIN
VAKI sorteringsmaskinen er utviklet for å sortere et 
stort antall levende fisk med høy hastighet. Størrelses-
spekteret for laksefisk og tilsvarende er 0,2 g til 200g 
og kapasiteten er opp til 6000 kg/time.

Sorteringsmaskinen er sirkelformet og krever mindre 
gulvplass enn andre sorteringsmaskiner.

VAKI SORTERINGSMASKIN

HVORDAN DEN VIRKER
Sorteringskarusellen har 16 bokser som roterer inne i 
sorteringsmaskinen, når hver boks passerer et utløp blir 
åpningen i bunnen av boksen økt automatisk til en 
forhåndsinnstilt størrelse. Sorteringsåpningene kan stilles 
inn fra helt lukket til 50mm bredde. Lengden på boksen 
begrenser maksimumsstørrelsen på fisk som kan sorteres.

Fisken blir sortert ut fra tykkelse. En standard sorterings-
maskin har 4 utløp og ett inntak. Fisken kan pumpes eller 
håves opp i sorteringsmaskinen. Vinkelen på inntaket kan 
justeres slik at du kan øke eller redusere hastigheten på 
fiskestrømmen inn i sorteringsmaskinen, i inntaket er det 
også bygget inn vannavskiller.

Utløpene fra sorteringsmaskinen kan justeres 360 grader.

HØY KAPASITET
VAKI sorteringsmaskin har en hastighetsregulator for å 
justere rotasjonshastigheten fra 5-10 omdreininger per 
minutt. Hvis sorteringsmaskinen kjøres på 10 r/m brukes 
9600 bokser på en time(16*10*60), med et gjennomsnittlig 
antall fisk i hver boks på 5 blir 48000 fisk sortert på en time.

   Kapasitets oversikt

   Høy kapasitet

   Nøyaktig sortering

FORDELER:
   Skånsom for fisken

   Størrelser fra 0,2-200g

   Kompakt og lett

   Enkel å justere
SORTERING
Normalfordeling
Sortering av fisk i tre grupper 
(liten medium og stor)
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NØYAKTIG SORTERING
En rekke forsøk har blitt gjennomført for å måle nøyakti-
gheten til VAKI sorteringsmaskinen.

Gjennom å ta ut stikkprøver fra sorteringer og måle 
tykkelse, vekt og lengde for så å sammenligne dette 
med størrelsen på åpningen. Disse studiene har 
bekreftet nøyaktigheten til VAKI sorteringsmaskin.

SKÅNSOM MED FISKEN 
Fisken er i vann gjennom hele sorteringsprosessen. 

Det strømmer inn vann gjennom det innebyggede 
sprinkler systemet, dette sikrer at fisken er i vann og at 
den passerer lett ned i utløpsrørene.

BREDT 
STØRRELSESSPEKTER
Fisken sorteres etter tykkelse med et spekter for 
laksefisk fra 0,2g-200g.

Vekt
g

96 cm grader 
Antall

140 cm grader
Antall

FISK  KAPASITET PER TIME

0,2  82.000  165.000
5  28.000  56.000
20  18.000  35.000
40  14.000  28.000
100  10.000  21.000
200  Ikke anbefalt 16.000
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