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Kompletní řešení
posklizňových linek obilí
od studie až po realizaci

l realizace stavby na klíč
l poradenská činnost a konzultace u zákazníka
l zpracování studie
l engineering

– geologický průzkum
– projekt ke stavebnímu povolení
– stavební povolení
– prováděcí projektová dokumentace
– stavební dozor
– kolaudace

l realizace stavby
– stavební část
– montáž
– elektroinstalace
– automatizace systému a vzdálený přístup

l dodávka technologií
l zkušební provoz
l pojištění odpovědnosti při realizaci stavby
l pravidelný předsezónní servis a údržba
l servis do 24 hodin
l zaškolení obsluhy
l vzdálený přístup a vizualizace na PC
l zpracování dotačních žádostí

www.farmix.cz

Sušička NECO
Výhody:
l Sušička obilí a zrninNECO využívá k sušení proudění
vzduchu speciálního lamelového radiálního ventilátoru,
který dokáže při nízkých otáčkách motoru zajistit silné
proudění vzduchu. Na svůj výkon je velmi tichý.
l Nedochází k poškození zrna v důsledku přehřátí
a následnému prudkému ochlazení v chladící zóně
(praskání zrn, snížení obsahu bílkovin v obilovinách,
snížení klíčivosti, snížení množství oleje z olejnin apod.)
l Sušička nepoužívá žádná síta, tzn. -žádná výměna sít
pro různé velikosti zrn, žádná změna proudění vzduchu
při znečištění sít, žádná odstávka kvůli vyčistění.
l Systém stavby sušičky je modulární,stavebnicový,
proto je zde možnost jednoduchého rozšíření a zvýšení
výkonu sušičky přidánímpater a ventilátorů s hořáky
l Sušička je osazena vstupníma výstupním
vlhkoměrem, teplotnímičidly, ovládacím panelem
s dotykovým displejem, řízenímpomocí PLC
a s kontrolnímsystémem COMMANDER, který řídí
a zaznamenává proces sušení -plná automatizace.

l Ekologický provoz na zemníplyn a propan. Sušička
je vybavena zplynovacím zařízenímna kapalný propan.
Snadné využití tepla z bioplynové stranice.
l Proces sušení lze kontrolovatpomocí chytrého
telefonu, tabletu či počítače.



Sušička NECO

sušička NECO – modulárnísystém speciální radiální lamelový ventilátor

210°F/99°C

140°F/60°C

Vstupní idlo vlhkosti

idla teploty vzduchu

COMMANDER
kontrolní systém

V stupní idlo vlhkosti

Sušička NECO – modulárnísystém Speciální radiální lamelový ventilátor



díky PLC dispeji propojeníse stávající technologií možnost chlazení obilí přímo v sušičce

přívod vzduchu

mokré obilí

vlhkostí sycený vzduch

vstupní násypka (volitelné)

vrstvící šnek

studený vzduch (nastavitelné)

suché obilí

l modulární
l snadná instalace
l spolehlivé a bezpečné
l pružný provoz
l plně automatické
l nejlepší kontrola vlhkosti na trhu
l energeticky efektivní
l žádná síta

PLC displej – možnostpropojení se stávající technologií
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l suší nízkými teplotami 50-80ºC
l výhodné pro využití odpadního tepla např. z bioplynové stanice
l 2 v 1 -skladování a sušení
l sušení a skladování kukuřice, řepky a všech druhů obilovin
l sušení a skladování až 600ti tun obilí v jedné silosušce
l ekologický provoz na zemní plyn nebo propan
l jednoduchá obsluha
l vertikální prokypřovací šneky zvyšují proudění vzduchu až o 33 %
l energeticky nenáročné

Silosuška
Silosuška s celoroštovou podlahou
a vyskladňovacím systémem
vyskladňovací systém l horizontální l šikmý l vertikální
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vyskladňovací systém
s horizontálnímvyskladňováním

zalomené vyskladňování vertikální vyskladňování

celoroštová podlaha s vyskladňovacím
systémem a vertikálnímiprokypřovacími šneky


