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Husk, vi har 
servicemontører over 
hele landet klar til at 

servicere netop dit  
anlæg!
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Varenummer 225131000101

Varenummer 225110000401

Varenummer 225110000201

C-Pro - fugtighedsmåler

• Præcis digital aflæsning med en deci-
mals sikkerhed

• Upload dine målinger til din telefon via 
Bluetooth

• Hold styr på dine målinger via den 
gratis app

• Automatisk temperaturkompensation
• Præcis digital aflæsning med en deci-

mals sikkerhed
• Kornet kværnes og presses i én og 

samme
arbejdsgang

• Individuel kalibrering på alle kornsor-
ter

• Kværn i hærdet galvaniseret stål
• Indbygget målebæger
• Leveres i robust stødsikker transport-

kuffert
• 2 års garanti

Tekniske specifikationer
• Nøjagtighed: +/- 0,25%ved 

normal fugtighed og brug 
af gennemsnit og 
kalibrering

• Måleområde, fugt 5-50%
afhængig af afgrøde

• Arbejdsområde, tempera-
tur: 0-50 grader celsius

• Præcision af udlæsning på 
0,1%

• Vægt: 2 kg. inklusiv kuffert
• Mål: 13x21x8 cm.DKK 2.850,- ekskl. moms

DTS2000

Digitalt Temperaturspyd model DTS2000

• Transportabelt temperaturspyd med
LCD-display

• Udstyret med 2 temperatursensorer, 1 sensor 
ved spydspids og 1 sensor ved display

• Ideel for hurtig test af temperaturen i kornet
• 2 års garanti

Tekniske specifikationer:
• Måleområde: -10 til +70 °C
• Længde: 2,0 m.DKK 895,- eksl. moms

GSS2000
Prøvetagerspyd model GSS2000

• Prøvetagerspyd med 5 kamre
• Produceret i aluminium

Tekniske specifikationer:
• Diameter: Ø28 mm
• Længde: 2,0 m.

DKK 1.485,- eksl. moms
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Blæsere og andet tilbehør - ring og forhør nærmere.

Varenummer 1092240

Flowmeter

Luftflowmeter 

• Måler luftmængden under
   tørringsprocessen

• Velegnet til at tjekke, om der er 
områder, hvor luftgennem-
strømningen er for lav.

Tekniske specifikationer 

• Højde: 850 mm

DKK 1.350,- eksl. moms

Varenummer

3702090005
3702090010
3702090015

3702160005
3702160010
3702160015

3702250010

10580380000
10580390000
10580400000

Beskrivelse 

Rundbuekanal GP900, halvperforeret, 150 stk. pr. palle
Rundbuekanal GP900, helperforeret, 150 stk. pr. palle   
Rundbuekanal GP900 Ø1,5 til raps, 150 stk. pr. palle

Rundbuekanal GP1600 halvperforeret, 100 stk. pr. palle
Rundbuekanal GP1600 helperforeret, 100 stk. pr. palle
Rundbuekanal GP1600 Ø1,5 til raps, 100 stk. pr. palle

Rundbuekanal GP2500 helperforeret, 80 stk. pr. palle

Hessian 102 cm bred bundt ca. 100 m   pris pr. m.
Hessian 127 cm bred bundt ca. 180 m   pris pr. m.
Hessian 183 cm bred bundt ca. 100 m   pris pr. m.

DKK eksl. moms 

125,- pr. stk.
125,- pr. stk.

 140,- pr. stk.

205,- pr. stk.
210,- pr. stk.
215,- pr. stk.

285,- pr. stk.

32,- pr. m.
39,- pr. m.
55,- pr. m.

Rundbuekanaler

Tillæg ved anbrud af palle



Sukup Europe A/S, Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted
T. +45 7568 5311, info@sukup-eu.com, www.sukup-eu.com

Varenummer 102E5443 og 102E5444

Betjeningshåndtag for tømmesystem

Til nem og sikker udtagning af korn, kan 
der monteres en eller flere 
prøveudtagningsstudser langs 
spindeltrappen på siloen. 

DKK 1.200,- eksl. moms

DKK 3.495,- eksl. moms

Varenummer 31021301

Betjeningshåndtaget for tømmesystemets 
center og sideudløb ser således ud. Dette kan 
også eftermonteres på siloer med de ældre 
systemer. 
Fås til 8" og 10" tømmesystem

Prøveudtagning
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       Varenummer Beskrivelse          DKK ekskl. moms
Oklima / Agro-Heat / Arcotherm varmekanoner - indirekte fyret - olie

107SE200        SE200, Varmekanon, for skorsten, 58,6 kW 14.480,-
107SE300        SE300, Varmekanon, for skorsten, 90,6 kW             17.105,-      
107PH400         PH400, Varmekanon, for skorsten, 117,3 kW 24.140,-

        107F145M                    Farm 145 M, Varmekanon, for skorsten, 144,7 kW 34.125,-
        107F185T          Farm 185 T, Varmekanon, for skorsten, 185,5 kW 

             
39.375,-

        107F235T          Farm 235 T, Varmekanon, for skorsten, 235,7 kW 
            

45.045,-
        107PK003S                  Farm udstyrspakke, Rustfrit aftræk (2 m) og flowkontrol med filter   5.095,-

Varenummer Beskrivelse 
FARM / BH varmekanoner - indirekte fyret - olie

DKK.ekskl. 

    107J145M      Jumbo 145 M, Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 144,7 kW 43.475,-
    107J185T      Jumbo 185 T, Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 185,5 kW 48.600,-
    107J235T      Jumbo 235 T, Varmekanon, indirekte fyret, for skorsten, 235,7 kW 56.300,-
    107PK003      Jumbo udstyrspakke, Rustfrit aftræk (2 m) og flowkontrol med filter   2.995,-

Varenummer Beskrivelse 
JUMBO varmekanoner - indirekte fyret - olie

DKK.ekskl.moms 

Olieovne
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3308B16      Komplet B-16 Gødningssnegl med el-betjening    21.424,-

      Varenummer Beskrivelse  DKK ekskl. moms

Type B-16 for montering på bagklap af vogn

Med en Westfield korn- og gødningssnegl på din transportvogn kan du let og hurtigt 
håndtere store partier af korn og gødning. 
Monteres på et øjeblik med kun én enkelt montagebolt og uden brug af værktøj.

• Ud- og sammenfoldes hurtigt og let til transportstilling.
• Inkl. oliemotor, el-betjent start/stop, monteret på teleskoprør.

Leveres inkl. elektrisk fjernbetjening.

Kapacitet:  

Dimensioner: 

25 - 30 tons pr. time 

Udfoldet længde: 4,7 m. 
Rørdiameter på 6” (152 mm)
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Vi har et stort lager - Ring, og hør om priser.

Westfield - Kornsneglen der flytter grænser... 
Kapaciteter op til 550 tons/time
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Opdater din silo

Opgrader din fejesnegl med nyt 16:1 driv-
hjul. Drivhjulet er med 16:1 gearing, som  
reducerer omdrejningshastigheden. Dette 
bevirker, at hjulet står bedre fast og hjul-
spind  
mindskes samt hjulets levetid forlænges - 
uden at miste kapacitet. 

Passer til tømmesystemer leveret før 2020.

DKK 8.495,- eksl. moms

 102E7336 6”
 102E7338 8”
 102E7340 10”

       Varenummer   Størrelse

Ekstra indsats/tragt

Med Sukup Europes specialudviklede ekstra indsats/tragt til kornsprederen, forbedrer vi cen-
treringen af kornet ved at kornsprederen fødes mere præcist i center og dermed laver et jævnt 
spredebillede.

Indsatsen produceres i en stærk og enkel konstruktion med mulighed for 
montering i såvel nye og eksisterende kornspredere.

      Varenummer Beskrivelse   DKK ekskl. moms
31183114
31183115
31183116

 30 - 40 ton/timen
 50 - 80 ton/timen
 90 - 120 ton/timen

2.600,-
2.600,-
2.600,-




