
KUIVURIT

Laatu, vahvuutta ja tehokkuus
– markkinoiden joustavimmat ja tehokkaimmat kuivurit…
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• Kapasiteeti jopa 45tn/h

• Toimitetaan toimintakunnossa

• Soveltuu kaikkeen sadon kuivaamiseen

• Joustava

• Helppo puhdistaa

• Yksinkertaiset ja automaattiset toiminnot

• Voidaan laajentaa tulevaisuudessa

Jatkuvatoiminen vaunukuivuri

• Markkinoiden ainut kosteuttamittaava kierrätysjärjes- 

 telmä varmistamassa tasaisen ja hellävaraisen  

 kuivauksen

• Kehittynein ja käyttäjäystävällisin ohjaus tarjoaan  

 ongelmattoman ja vaivattoman kuivauksen

• Kuivausprosessia ohjataan todellisella kosteudella

• Suuret säästöt asennus ja käyttökuluissa

• Viljan lämmönvaihtimet eräkuivurissa varmistaa  

 optimaalisen laadun

• Optio: lämmönvaihdin lisäenergian säästöön 

Mitä eroa?
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Perinteiset kuivurit

Kaikki vilja liikkuu alas  
samalla nopeudella aiheut-
taen sisäseinänpuolella 
viljan yli kuivamista.

Kuumempi, kuivempi 
vilja sisäseinällä liikkuu 
nopeammin mittaustelo-
jen kautta.

Mittaustelojen vauhti vaih-
telee purkautuneen viljan 
kosteudesta riippuen.

Kaksi mittaustelaa/ puoli.

Annostelutelojen nopeus 
vaihtelee riippuen  
keskiosan lämpötilasta.

Yksi annostelutela/puoli

SolutionTM

The dryers are delivered with QuadraTouch-/QuadraTouch Pro user 
control systems dependent on the model
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• Kapasiteetti jopa 117tn/h

• Sopii kaikelle sadolle

• Voidaan toimitta 2 tai 3 kerroksisena

• Jokainen kerros toimitetaan esiasennettuna

• Sama tuplatelapurku kuin vaunukuivurissakin

• Sama Quandra Touch järjestelmä kuin vaunukuivu-  

 reissa

• Grain Cross-over järjestelmä on vakiona.  

 Tämä varmistaa optimaalisen kuivausprosessin ja  

 huippulaadukkaan viljan

• Sisempi ja kuumempi vilja tulee pohjalle viileämpään  

 osioon Grain Cross-Over järjestelmän kautta.

• Helpottaa ylikuivamisen estämistä

• Nopeuttaa kuivamista

Stack kuivuri

Grain Cross-Over TM

2 moduulisen kapasiteeti jopa 78tn/h
3 moduulisen kapasiteetti jopa 117tn/h

DC 12 vaunukuivuri aksiaalipuhaltimella.
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Grain Cross-OverTM System
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Sukup suunnittelee ja toimittaa kaupallisia  
tornikuivureita.

Tornikuivurit

• Tehokas ja yksinkertainen

• Suuri kuivauskapasiteetti 30-200tn/h

• Sopii viljan, rypsin, maissin ym. kuivaamiseen

• Säästää energiaa

• Lämmöntalteenotto on vakio ominaisuus

• Hiljainen

• Ruostumaton ulkokuori, pultit ja mutterit

• Helppo puhdistaa

• Korkealaatuiset ATEX hyväksytyt moottorit

• Lämmöntalteenotto varmistaa energiatehokkaan  

 kuivumisen

• Quadra Touch control järjestelmä on käyttäjäystävälli- 

 nen ja varmistaa kuivurin tehokkaan käytön

• Käyntiovet tasanteilta helpottaa puhdistusta

• Maxon polttimet ovat teollisuuslaatua

• Puhdistusluukut helpottavat puhdistusta

• Viljankääntäjät siirtävät sisältä ulkopuolen kanavaan  

 alentaen näin kosteutta ja lämpötilaa

• Teollisuustason puhaltimet tarjoavat tehokkaan  

 ilmavirran ja jäähdytyksen

• Puhaltimen rakenne ja paikka varmistavat hiljaisen   

 toimminnan. Erikoissuunniteltu tyhjennysjärjestelmä  

 varmistaa tasaisen tyhjennyksen. Jatkuva kosteuden- 

 mittaus syötössä ja tyhjennyksessä varmistaa tarkan   

 kosteuden poiston

• Polttoaineensyöttölaitteet toimittaa Siemens ja Maxon 

 ja ne ovat sovitettu helpoksi säätää eri kuivauslämpöti- 

 loille

Tornikuivurin edut

Kapasiteetti jopa 200tn/h

GSM puhelinmodeemi toimii Quadra Touch järjestelmän 
kautta GSM verkossa. Jos kuivurissa on häiriö, Ilmoittaa 
järjestelmä siitä tekstiviestillä

Voit myös tarkistaa kuivauksen tilan, säätää kosteutta, 
vaihtaa purkunopeutta ja säätää lämpötilaa

SMS ja GSM puhelinmodeemi

SMS 
huolto nyt 

mahdollinen!

QuadraTouch™ 
on PLC-pohjainen 
järjestelmä
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