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Korntransport er logistik

Vi tager udgangspunkt i kundens behov under planlæg- 
ning af korntransporteringen. Det kan være ved etab- 
lering af nyt anlæg eller ombygning og udvidelse af  
eksisterende anlæg.

Vi har ingen præferencer over for vores leverandører og  
kan derfor tilbyde ”unikke” løsninger fra flere producenter 
af korntransportudstyr. 

Projekttegning
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Vores transportanlæg er opbygget af standardelementer, 
som ved kombination let kan indpasses i ethvert korn- 
transportanlæg. De er kendetegnet ved stor kapacitet  
trods små ydre mål, let og hurtig montage, da alle  
samlinger er bolteflanger og med effektiv udnyttelse  
af transportlængden. 

Et transportanlæg
som sammensættes        
efter opgaven

• Galvaniseret udførelse

• Enkel montage

• Lang holdbarhed

• Let tilpasning af elevatorhøjde

• Kapaciteter fra 20 - 600 tons/time 

• Lave driftsomkostninger

• Høj kvalitet

• Servicevenlig

Vores transportanlæg er ideel til transport af produkter  
som korn, ærter, raps, piller, pulver, foderblanding m.m.  
De udmærker sig ved stor holdbarhed og driftssikkerhed  
og ved lavt kraftforbrug i forhold til ydelsen.

Til fritstående kopelevatorer kan leveres serviceplatform ved 
elevatortop samt lejder med rygbøjle på elevatorrør.

Transportbånd til planlager

Med kapaciteter fra 20 til 600 tons pr. time kan vi levere 
den optimale båndtransportløsning.

Transportbåndet kan transportere materialet i begge køre-
retninger. Der er også mulighed for transport med 
op til 30° stigning, ved brug af medbringere – dog med re-
duceret kapacitet. Transportbåndet er velegnet til skånsom 
transport af de fleste materialer.

Fordele

• Modulsystem, der giver fleksible løsninger baseret 

    på standardkomponenter

• Lavt energiforbrug

• Sortsren transport

• Transportbånd til 60 og 80 t/time er galvaniseret 

    til udendørs montage.

• Envejs elller tovejs transport.

Tilbehør

• Afkastervogn, der kan flyttes på transportbåndet 

    i længderetningen, til afkast på begge sider af båndet

• Indløb, der kan køre på transportøren

• Overdækning og støvafskærmning under bånd

• Hastighedsvagt til kontrol af båndhastighed

• Flere påslag på samme bånd

• Skraber til at rense bånd

Færdigt anlæg
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Korrekt rensning og sortering øger generelt kvaliteten, for-
mindsker slidtage i mekaniske transportsystemer, forbedre 
lagringen, øger foderkvaliteten og hæver salgsværdien af 
din afgrøde.

Sukup Europe tilbyder standard og kundetilpassede løsnin-
ger til rensning og sortering.
Nedenfor er nogle eksempler, som også vil sikre din 
afgrøde kvalitet.
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Rensning og Sortering

DC Remover

Med en ”DC Remover” opnås en frarensning af støv og
 lette fremmedlegemer.
Den er let at indbygge med dens kompakte indbygnings-
mål.
Prisen er yderst attraktiv og leveres med en kapacitet 
op til 150 t/h.

KDC 4000/8000 
Trommelrenser

Med en KDC trommelrenser får man udover egenskaberne 
fra aspirationen, som er standard indbygget også en god 
forrensning for større og mindre fremmedlegemer samt 
mulighed for en sortering af maltbyg og såsæd.

En kompakt konstruktion med en kapacitet op til 80 t/h.

En PULCO Aspiratør er beregnet til frarens af støv og lette 
fremmedlegemer.
Den er via dens kraftige konstruktion velegnet til større 
anlæg og sikrer den bedst mulige aspiration ved hjælp af 
dens indbyggede sprede anordning.
Den leveres med en kapacitet op til 300 t/h.

PULCO Aspiratør

SIGMA renseren er en industriel lodret stående trommel-
renser i kombination med en industriel aspiration.
Den er lydsvag og kraftig konstrueret og yderst velegnet 
til store anlæg, hvor der ønskes både god forrensning og 
sortering ved høj kapacitet.
Kapacitetet op til 220 t/h.

SIGMA Planet 
Trommelrenser

OMEGA renseren er en høj kvalitets renser, som i kombi-
nation af separat aspirationsmodul og et antal bevægende 
solde sikrer den bedste kvalitet ved både for rensning og 
fin rensning. Størrelses sortering er endnu en egenskab, 
hvor man ønsker god kvalitet af såsæd og maltbyg.
Kapacitet ved forrensning op til 300 t/h.
Kapacitet ved finrensning op til 50 t/h.

OMEGA Soldrenser

DC Remover

KDC 4000/8000
Trommelrenser

SIGMA Planet Trommelrenser
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