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Kvalitet, styrka och effektivitet
– den individuella lösningen…
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Spannmålstransport är logistik

Vi tager utgångspunkt i kundens behov under  
planläggning av spannmålsflödet. Det kan vara vid 
etablering av en ny anläggning eller ombyggnad av 
existerande anläggning.

Vi har inga favoriter ibland våra leverantörer och kann  
därför erbjuda unika  lösningar ifrån flera producenter  
av elevatorer och transportörer.

Projektritning
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Vårt transport system är uppbyggdt av standard  
komponenter som vid kombination lätt kan inpassas i 
varje anläggning. De är kända för stor kapacitet trots 
små yttermått, lätt och snabb montering, då alla skarvar  
är med flänsar som bultas ihop och i och med det  
effektivt utnyttjande av transportlängden. 

Ett transportsystem  
som sammansätts efter 
uppgåvan

• Galvaniserat utförande

• Enkelt montage

• Lång livslängd

• Lätt att anpassa höjden på elevator

• Kapaciteter ifrån 20-600 ton/tim

• Låga driftskostnader

• Hög kvalitet

• Servicevänlig

Vår transportutrustning är idealisk för transport av  
produkter som spannmål, ärter, raps, pellets, pulver  
foderblandningar m.m. De utmärker sig med lång 
hållbarhet, driftsäkerhet och låg energiförbrukning i 
förhållande till kapaciteten.

Till fristående skopelevatorer kan seviceplattform vid elevator 
topp samt stege med ryggskydd levereras.

Bandtransportör för planlager

Med kapaciteter från 20 till 600 ton per timme Kann vi 
leverera den optimala bandtransport lösningen.

Bandtransportören kan transportera materialet i bägge 
körriktningarna. Det är också möjligt för transport med 
upp till 30 gr stigning vid andvändning av medbringare 
dock med reducerad kapacitet.

Fördelar

• Modulsystem som ger flexibla lösningar baserade  

 på standard komponenter

• Låg energiförbrukning

• Sortren transport

• Bandtransportör för 60 och 80 ton galvaniserade för  

 utomhus placering

• Envägs eller tvåvägs transport

Tillbehör

• Avskraparvagn som  kan flyttas på bandtransportören  

 i längd riktningen så man kann tömma på bägge sidor  

 av bandet

• Innlopp som kan köra på transportören

• Övertäckning och dammavskärmning under och över  

 band

• Varvtalsvakt för kontroll av bandhastighet

• Flera påfyllningar på samma band

• Skrapor för att rensa band

Färdig anläggning
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Bra rensning och sortering ökar generellt kvaliteten,  
minskar slitaget på transportsystemet, minskar  
torkningskostnaden, förbättrar lagringen, ökar  
foderkvaliteten och höjer värdet på spannmålen. 

Sukup Europe erbjuder standard och kundanpassade  
lösningar för rensning och sortering.
Här nedan är några exempel på utrustning, som höjer 
kvaliteten på din spannmål. 

Rensning och Sortering

DC Remover-aspiratör 

Med en ”DC Remover” aspirerar man ifrån damm och 
lättare partiklar (agnar, lätta halmstrå).
Den är lätt att bygga in i transportsystemet pga. den  
kompakta konstruktionen. 
Priset är ytterst attraktivt och leveras med kapacitet upp 
till 150 t/h. 

KDC 4000/8000 
Trumrens

Med en KDC trumrens får man utöver aspiaration, som är 
standardinbyggt också en god förrensning av större och 
mindre främmande partiklar samt möjlighet av  
storlekssortering av maltkorn och såsäd.

En kompakt konstruktion med en kapacitet upp till 80 t/h.

En PULCO Aspiratör, aspirerar ifrån damm och lättare 
partiklar mycket effektivt pga. en spridare som sprider 
spannmålen på större yta. 

Den har en kraftig konstruktion och lämpar sig således till 
större yta.
Den har en kraftig konstruktion och lämpar sig således till 
större anläggningar. Den leveras med en kapacitet upp til 
till 300 t/h 

PULCO Aspiratör

SIGMA rensmaskin är en industriell lodrät stående  
trumrens som är kombinerad med industriell aspiration. 
Den är tystgående och av kraftig konstruktion och därför 
väldigt lämplig för stora anläggningar, där man vill uppnå 
både god förrensning och storlekssortering me en hög 
kapacitet. 
Kapacitet upp till 220 t/h

SIGMA Planet 
Trumrens

OMEGA rensmaskin är en hög kvalitets rens, som  
kombinerar aspiration i en separat modul och därefter 
skaksåll, detta ger den bästa kvaliteten både vid  
förrensning och finrensning samt medger storlekssortering 
av både såsäd och maltkorn, til mycket god kvalitet.

Kapacitet vid förrensning upp till 300 t/h.
Kapacitet vid finrensning upp till 50 t/h. 

OMEGA Soldrenser

DC Remover

 KDC 4000/8000
Trommelrenser

SIGMA Planet Trommelrenser

PULCO Aspiratør OMEGA Soldrenser


