
Sesypná sušárna
LEEA

LEAA Eco DryTM, Eco Cool.
Sušárny pro obilí a olejniny.

Všestranné využití sušárny pro sušení zem lských
komodit jako obiloviny, olejniny a kuku ice. Stabilní
ocelová konstukce, pozinkované, hliníkové i nere-
zové t lo sušárny. Tepelná izolace 6cm i
8cmzaru uje hostpodárný provoz, o prodlouženou
životnost stroje se stará trapézové oplášt ní stroje.
Možné varianty p ímého i nep ímého oh evu a
axiální i radiální vzduchotechniky s ú innými od-
lu ova i prachu s garancí úlet  do 20 mg/m3.

Grain Logistics

Sušicí technika

Výhody pro zákazníka

Nízká spot eba energie díky tepelné izo-
laci o síle 6cm a 8cm

inná rekuperace vzduchu z chladící
komory
Kombinované sušící a chladící moduly
sušárny
Absolutn  šetrné sušení produktu
Nízké emise prachu do 20mg/m3
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Grain Logistics
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LEEA – sušárny obilí a olejnin

Výkonostní tabulky
Ozna ení stroje Výkon t/h (pšenice, epka, kuku ice

30%-15%)
Výkon ho áku Množství vzduchu m3/hod

STKL6-05/02 14,5 / 11,5 / 5 1.200 kW 40.000 m3/hod

STKL6-07/02 20 / 16 / 7 1.500 kW 42.000 m3/hod

STKX6-07/02 25 / 20 / 8 2.100 kW 53.000 m3/hod

STKX6-10/02 36 / 29 / 12 3.000 kW 70.000 m3/hod

STKX6-12/02 43 / 34 / 14 3.600 kW 90.000 m3/hod

STKX6-15/02 54 / 43 / 18 4.500 kW 110.000 m3/hod
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Nízké emise prachu
Vysoce výkonný centrální odlu ova , garantované odprášení
nižší než 20 mg/m³, také vlhký prach, neexistují problémy se
zalepenými hadicemi filtru.

Nízká spot eba energie
Recirkulace nenasyceného odpadního vzduchu a p edeh átého
rovn ž nenasyceného chladícího vzduchu.

Nízká spot eba energie a šetrnost k produktu
Vyšší energetická ú innost a navíc polovi ní tepelná zát ž
produktu posunutím vlhkých zrn ze st edu proudu produktu na
vn jší stranu.

Šetrnost k produktu
Diagonáln  uspo ádané st íšky zajiš ují stálou zm nu sm ru
vzduchu a další snížení tepelné zát že produktu.


