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Hűtőberendezések
vegyszermentes
konzerváláshoz

Terményük minőségének gazdaságos megőrzése
A 404 S széria hűtőberendezéseinek logikus felépítése évtizedes tapasztalatok eredménye magvas termények hűtve történő
konzerválása területén. Ezen hűtőberendezés jellemzői a maximális üzembiztonság és az innovatív konstrukció.

A komplett berendezés elemei:
 Hangtompítás

 Ventilátor állítása téli üzemre
 TÜV műszaki átvétel a gyártónál
 Üzemóraszámláló

 Granotherm berendezés

 U - cső - manométer

 Teljesítményszabályozás

 Alváz

 Granosafe kiegyenlítő kapcsolás
 Biztonsági kapcsoló alacsony hőmérsékletnél
 Maximális korrózió védelem horganyzott acéllemez
és többszörös festés által

 CEE szabvány szerinti vízálló elektromos csatlakozó
 Cool stop előkészítése
 Rugalmas hideglevegő tömlő bilinccsel
 Tartalék szűrő takarók

A konstrukció különlegességei:
 Tároló kapacitás szerint programozható vezérlés
 FCKW-mentes hütőanyag R 404 A
 Utánmelegedés szabályozása 9 K (C°)-ig a külső hőmérséklettől függetlenül.
 A gép üzemelési tartománya +4 °C és + 40 °C között.
 Kompresszoros üzemmódnál a tartomány: + 2 °C és + 17 °C
között, a közbenső értékek az időjárástól függetlenül
1. Ábra: A tároló
kapacitás szerint
programozható vezérlés
(SPS) kezelő pultja

állíthatók.
 A berendezés üzemeltetése a befúvás hőmérséklete vagy
a nedvesség felvétele szerint (a szemes termény aw
értéke).
 A funkcionális folyamatokat az összellennyomás nem
befolyásolja.
 Lehető legnagyobb áramlás a lehető legkevesebb
energiafelhasználással.
 A berendezés, az elektronika és a betárolt termény megfig-

2. Ábra:
Kettős váltó csatlakozó

yelésének integrált önellenőrző rendszere collstop-nál.
 Granoplus klíma kapcsoló.

GK 40/NHDe-404 - hűtőberendezés

(Energiahatékonyság alacsony teljesítményigényű felhasználóknál)

A berendezés méretei:

A hőmérséklet beállítása:
+ 2°C-tól + 17°C-ig a szabályozóval állítható. A befúvás
hőmérsékletét a display mutatja.

2170

Ø 250
vagy
Ø 315
vagy

Maradékhő mennyisége:
1464

2 x Ø 200

0-tól 10 K(°C)-ig a kézi keréken választható.
A utánmelegedési hő beállítása igény szerint a
hőmérséklet vagy az a w -érték* billentyűjével is
megoldható.

Elektromos adatok:

110
0

*400

Áram: 380...420 V - 3 - 50 HZ
900

Az ábrák nem méretarányosak!
(minden adat mm-ben)

Vízleválasztás max. 37 l/h egy 20 mm-es
tömlőn keresztül
*(200) alapkivitelű szállító berendezésnél!

Súly:
Szűrő takaró:
Zajszint:
TÜV engedély:

490 kg (standard szállító berendezéssél)
440 x 650 mm
77 dB (A), (átlagérték 1 m-es távolságban)
nem szükséges

Teljesítmény gabonánál:
45 t/h-tól (normál nyári teljesítmény) 70 t/h-ig (határérték)
Betárolás: 22 °C külső hőmérsékleten, 50 %-os relatív
páratartalomnál, 17,5 %-os gabona nedvességtartalomnál
45 t gabonát lehet 24 órán belül 2 K(°C) granotherm
maradékhővel együtt 10 °C-ra lehűteni.

Hűtési teljesítmény:
12.200 W (10.500 kcal/h)
0/30 °C párolgási/kondenzálási hőmérsékleten

Egyedi értékek:
Kompresszor 3,3 kW;
Hideglevegő ventilátor 2,2 kW;
Kondenzátor szellőztető 0,65 kW,
pressostat vezérlésű direkt indító
Ingadozási tartományok:
Erős áram: ± 10 %, Vezérlés:

± 50 %

Szállítási terjedelem:
A GK 40/NHDe-404 hűtőberendezés egy komplett készülék. A szállítás tartalma (lásd ajánlat szövege):
Hideglevegő tömlő, átmérő 250 mm, hossz 3 m, két rögzítő
hevederrel. Szállító berendezés kormánygörgőkkel. 2 szűrő
takaró, üzemóraszámláló, csatlakozór 32 A dugasszal és a
szívószűrő hangvédővel és hideglevegő karmantyúkkal.

Ventilátor teljesítmény:
alábbi befúvási ellenállásoknál:
1.000 Pa (102 mm WS):
2.000 Pa (204 mm WS):
2.500 Pa (255 mm WS):
Az axiál ventilátor légszállítása
(1500 min-1 fordulatszámnál):

Teljesítmény felvétel:
6,5 kW
A hálózati csatlakozáshoz CEE szabványos csatlakozó
32 A, IP 65 dugaljjal utólagos beszerelésre a csomagban.

Tartozék:*
1.920 m /h
1.560 m3/h
1.260 m3/h
3

5.800 m3/h

A GK 40/NHDe-404 vezérlése
A hideglevegő hőmérsékletének automatikus szabályozása hárompontszabályozó és levegőmennyiség fojtószelep
segítségével. A granosafe utánmelegedés kézi kerékkel
szabályozható. Opció: elektronikus szabályzó.
Maximális gazdaságosság bypass hideglevegő szelep segítségéveli teljesítmény fokozatonként. A coolstop összes
kivitele (lásd tartozékok), mint pl. alacsony raktár- vagy
silócella ellenőrzés, csatlakoztatható.

Védőtető:

tartókból és tetőelemekből áll.

coolstop:
a hűtőfolyamat ellenőrzésére és önálló
befejezésére, egyszerű kivitelben – pl. lapostároló hűtése
– vagy „intelligens“ egységként – pl. már meglevő silómérő
berendezéshez illesztve is szállítható.
Váltó csatlakozás:
250 mm átmérőjű csőrendszerhez.
Kettős váltó csatlakozó:
Két befúvó hely egyidejű hűtésére dupla váltó csatlakozó is
alkamazható két 200 mm-es átmérőjű csatlakozóval.
Ezáltal elhagyható a tömlős csöves és két flexibilis tömlős
csatlakozó rendszer. (lásd 2. sz. ábra)

(A műszaki fejlesztésből eredő változtatások jogát fenntartjuk.)

*felár ellenében szállítható!

A hőmérséklet beállítása:

GK 80/404-S hűtőberendezés

+ 2°C-tól + 17°C-ig a szabályozóval állítható. A befúvás
hőmérsékletét a display mutatja.

A berendezés méretei:

Maradékhő mennyisége:

Ø 250
vagy
Ø 315
vagy

0-tól 9 K(°C)-ig a granoplus-szal együtt állítható a
szabályozóval. A utánmelegedési hő beállítása igény
szerint a hőmérséklet vagy az a w-érték* billentyűjével is
megoldható.

1490

2 x Ø 250

Elektromos adatok:
Áram: 380…420 V - 3 - 50 HZ

2510
Az ábrák nem méretarányosak!
(minden adat mm-ben)

Súly:
Szűrő takaró:
Zajszint:
TÜV engedély:

Teljesítmény felvétel:
granoplus nélkül 14,4 kW
granoplus-szal 20,4 kW
A hálózati csatlakozáshoz CEE szabványos csatlakozó 63 A,
IP 66 dugaljjal utólagos beszerelésre a csomagban.

240

110
0

Vízleválasztás max. 21 l/h tömlőn
16 mm-es (5,8“) keresztül

900 kg (standard szállító berendezéssel)
965 kg (abroncsos kivitelben)
600 x 620 mm
69 dB (A), (átlagérték 7 m-es távolságban)
nem szükséges

Teljesítmény gabonánál:
90 t/h-tól (normál nyári teljesítmény) 125 t/h-ig (határérték)
Betárolás: 22 °C külső hőmérsékleten, 50 %-os relatív
páratartalomnál, 16 %-os gabona nedvességtartalomnál
90 t gabonát lehet 24 órán belül 2 K(°C) granotherm
maradékhővel együtt 10 °C-ra lehűteni.

32.300 W (24.680 kcal/h)
0/30 °C párolgási/kondenzálási hőmérsékleten

Ventilátor teljesítmény:
alábbi befúvási ellenállásoknál:
Pa
Pa
Pa
Pa

(102
(204
(306
(408

mm
mm
mm
mm

Ingadozási tartományok:
Erős áram: ± 10 %, Vezérlés:

± 50 %

Szállítási terjedelem:
A GK 80/404-S hűtőberendezés egy komplett keszülék. A
szállítás tartalma (lásd ajánlat szövege):
Hideglevegő tömlő 315 mm-es vagy 250 mm-es átmérő
(meglévő vagy tervezett csatornarendszer függvényében),
3 m hossz 2 rögzítő hevederrel együtt. Szállítási berendezés: egyenként 2 bak- és 2 kormánygörgővel, rögzítővel
és vonóhoroggal. Két szűrő takaró, üzemóraszámláló, 63 A
csatlakozó dugaljjal és zajvédővel a szívószűrőnél.

Hűtési teljesítmény:

1.000
2.000
3.000
4.000

Egyedi értékek:
Kompresszor PW indítóval 7,5 kW;
Hideglevegő ventilátor 5,5 kW YA indítóval;
Kondenzátor szellőztető 2 x 0,65 kW,
pressostat vezérlésű direkt indító

Tartozék:*
3.660
3.300
2.880
2.160

WS):
WS):
WS):
WS):

m /h
m3/h
m3/h
m3/h
3

A GK 80/404-S vezérlése (1. sz. ábra):
Önellenőrző, számítógépes mikroprocesszor vezérlés
memória tárral a gép és berendezés adatai számára.
Billentyűzettel programozható, paraméterek és munkafolyamat a kijelzőn láthatók. Az összes ismert folyamatot,
mint granosafe, granotherm és granoplus a vezérlési folyamatba integrálták.
Maximális gazdaságosság 2-szeres teljesítmény és motorikus hűtőanyag adagolás által. A coolstop összes kivitele
(lásd tartozékok), mint horizontális raktár vagy silószekciók
felűgyelete, csatlakoztatható.

Védőtető:

tartókból és tetőelemekből áll.

coolstop:

A hűtőfolyamat ellenőrzésére és önálló
befejezésére, egyszerű kivitelben – pl. alacsony raktár
hűtése – vagy intelligens kivitelben – pl. egy meglévő
silómérő berendezésben integrálva – is szállítható.
Váltó csatlakozás:
315 mm átmérőjű csőrendszerhez.
Kettős váltó csatlakozó:
Két befúvó hely egyidejű hűtésére dupla váltó csatlakozó is
alkamazható két 250 mm-es átmérőjű csatlakozóval.
Ezáltal elhagyható a tömlős csöves és két flexibilis tömlős
csatlakozó rendszer. (lásd 2. sz. ábra)
Zajvédelem:
A zajszint csökkentésére a PST zajvédő burkolat (lásd 1056)
áll rendelkezésre.

(A műszaki fejlesztésből eredő változtatások jogát fenntartjuk.)

*felár ellenében szállítható!

A hőmérséklet beállítása:

GK 160/404-S hűtőberendezés

+ 2°C-tól + 17°C-ig a szabályozóval állítható. A befúvás
hőmérsékletét a display mutatja.

A berendezés méretei:

Maradékhő mennyisége:

Ø 315
vagy
Ø 400
vagy
1780

2 x Ø 315

0-tól 9 K(°C)-ig a granoplus-szal együtt állítható a
szabályozóval. A utánmelegedési hő beállítása igény
szerint a hőmérséklet vagy az a w-érték* billentyűjével is
megoldható.

Elektromos adatok:
Áram: 380…420 V - 3 - 50 HZ
11
0

0

295

2910
Az ábrák nem méretarányosak!
(minden adat mm-ben)

Súly:
Szűrő takaró:
Zajszint:
TÜV engedély:

Teljesítmény felvétel:
granoplus nélkül 20,0 kW
granoplus-szal 32,0 kW
A hálózati csatlakozáshoz CEE szabványos csatlakozó 63 A,
IP 66 dugaljjal utólagos beszerelésre a csomagban.

Vízleválasztás max. 30 l/h egy
16 mm-es (5/8“) tömlőn keresztül

1.230 kg (standard szállító berendezéssel)
1.445 kg (abroncsos kivitelben)
660 x 820 mm, 2 db
71 dB (A), (átlagérték 7 m-es távolságban)
a gyárban

Teljesítmény gabonánál:
115 t/h-tól (normál nyári teljesítmény) 180 t/h-ig (határérték)
Betárolás: 22 °C külső hőmérsékleten, 50 %-os relatív
páratartalomnál, 16 %-os gabona nedvességtartalomnál
115 t gabonát lehet 24 órán belül 2 K(°C) granotherm
maradékhővel együtt 10 °C-ra lehűteni.

47.100 W (40.459 kcal/h)
0/30 °C párolgási/kondenzálási hőmérsékleten

Ventilátor teljesítmény:
alábbi befúvási ellenállásoknál:
Pa
Pa
Pa
Pa

(102
(204
(306
(408

mm
mm
mm
mm

Ingadozási tartományok:
Erős áram: ± 10 %, Vezérlés:

± 50 %

Szállítási terjedelem:
A GK 160/404-S hűtőberendezés egy komplett keszülék. A
szállítás tartalma (lásd ajánlat szövege):
Hideglevegő tömlő 315 mm-es vagy 400 mm-es átmérő
(meglévő vagy tervezett csatornarendszer függvényében),
3 m hossz 2 rögzítő hevederrel együtt. Szállítási berendezés: egyenként 2 bak- és 2 kormánygörgővel, rögzítővel
és vonóhoroggal. Két szűrő takaró, üzemóraszámláló, 63 A
csatlakozó dugaljjal és zajvédővel a szívószűrőnél.

Hűtési teljesítmény:

1.000
2.000
3.000
4.000

Egyedi értékek:
Kompresszor PW indítóval 11 kW;
Hideglevegő ventilátor 7,5 kW YA indítóval;
Kondenzátor szellőztető: 2 x 0,65 kW,
pressostat vezérlésű direkt indító

Tartozék:*
5.300
4.800
4.200
3.500

WS):
WS):
WS):
WS):

m /h
m3/h
m3/h
m3/h
3

Védőtető:

(lásd GK 80/404-S hűtőberendezés)

coolstop:

(lásd GK 80/404-S hűtőberendezés)

A GK 160/404-S vezérlése (1. sz. ábra):

Váltó csatlakozás:
450 mm átmérőjű csőrendszerhez.

Önellenőrző, számítógépes mikroprocesszor vezérlés
memória tárral a gép és berendezés adatai számára.
Billentyűzettel programozható, paraméterek és munkafolyamat a kijelzőn láthatók. Az összes ismert folyamatot,
mint granosafe, granotherm és granoplus a vezérlési folyamatba integrálták.

Kettős váltó csatlakozó:
Két befúvó hely egyidejű hűtésére dupla váltó csatlakozó is
alkalmazható két 315 mm-es átmérőjű csatlakozóval.
Ezáltal elhagyható a tömlős csöves és két flexibilis tömlős
csatlakozó rendszer. (lásd 2. sz. ábra)

Maximális gazdaságosság 2-szeres teljesítmény és motorikus hűtőanyag adagolás által. A coolstop összes kivitele
(lásd tartozékok), mint horizontális raktár vagy silószekciók
felűgyelete, csatlakoztatható.

Zajvédelem:

(A műszaki fejlesztésből eredő változtatások jogát fenntartjuk.)

(lásd GK 80/404-S hűtő berendezés)

*felár ellenében szállítható!

A hőmérséklet beállítása:

GK 240/404-S hűtőberendezés

+ 2°C-tól + 17°C-ig a szabályozóval állítható. A befúvás
hőmérsékletét a display mutatja.

A berendezés méretei:
4130

830

Maradékhő mennyisége:

Ø 400
vagy
Ø 450
vagy
1890

2 x Ø 315

0-tól 9 K(°C)-ig a granoplus-szal együtt állítható a
szabályozóval. A utánmelegedési hő beállítása igény
szerint a hőmérséklet vagy az a w-érték* billentyűjével is
megoldható.

Elektromos adatok:
Áram: 380…420 V - 3 - 50 HZ

175

500

0
139

0

3710

Az ábrák nem méretarányosak!
(minden adat mm-ben)

Súly:
Szűrő takaró:
Zajszint:
TÜV engedély:

Vízleválasztás max. 37 l/h 20 mm-es
tömlőn át

2.300 kg (abroncsozással, lásd ábra)
100 x 1020 mm, 2 db
69 dB (A), (átlagérték 7 m-es távolságban)
a gyárban

Teljesítmény gabonánál:
170 t/h-tól (normál nyári teljesítmény) 250 t/h-ig (határérték)
Betárolás: 22 °C külső hőmérsékleten, 50 %-os relatív
páratartalomnál, 16 %-os gabona nedvességtartalomnál
170 t gabonát lehet 24 órán belül 2 K(°C) granotherm
maradékhővel együtt 10 °C-ra lehűteni.

Hűtési teljesítmény:

Ventilátor teljesítmény:
alábbi befúvási ellenállásoknál:
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa

(102
(204
(306
(408
(459

mm
mm
mm
mm
mm

7.200
6.670
5.500
4.200
3.000

WS):
WS):
WS):
WS):
WS):

Egyedi értékek:
Kompresszor PW indítóval 2 x 7,5 kW;
Hideglevegő ventilátor 11 kW YA indítóval;
Kondenzátor szellőztető 2 x 1,9 kW,
pressostat vezérlésű direkt indító
Ingadozási tartományok:
Erős áram: ± 10 %, Vezérlés:

± 50 %

Szállítási terjedelem:
A GK 240/404-S hűtőberendezés egy komplett keszülék. A
szállítás tartalma (lásd ajánlat szövege):
Hideglevegő tömlő, átmérő 450 mm, hossz 3 m, két rögzítő
hevederrel. Szállító berendezés max. 6 km/h üzembiztos
légkamrás gumiabronccsal, acél felnivel, kormány fogaskoszorúval és vonóhoroggal valamint két rögzítő ékkel. Két
szűrő takaró, üzemóraszámláló, 125 A csatlakozó dugaljjal
és zajvédő a szívószűrőnél hideg levegő karmantyúval.

65.600 W (56.350 kcal/h)
0/30 °C párolgási/kondenzálási hőmérsékleten

1.000
2.000
3.000
4.000
4.500

Teljesítmény felvétel:
granoplus nélkül 29,9 kW
granoplus-szal 42,0 kW
A hálózati csatlakozáshoz CEE szabványos csatlakozó
125 A, IP 66 dugaljjal utólagos beszerelésre a csomagban.

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

A GK 240/404-S vezérlése (1. sz. ábra):
Önellenőrző, számítógépes mikroprocesszor vezérlés
memória tárral a gép és berendezés adatai számára.
Billentyűzettel programozható, paraméterek és munkafolyamat a kijelzőn láthatók. Az összes ismert folyamatot,
mint granosafe, granotherm és granoplus a vezérlési folyamatba integrálták.
Maximális gazdaságosság két egymástól elkülönített hűtő
keringéssel, 4 teljesítmény fokozattal és motorikus hűtőanyag
adagolással. A coolstop összes kivitele (lásd tartozékok), mint
horizontális raktár és silószekciók ellenőrzése) csatlakoztatható.

Tartozék:*
Védőtető:

tartókból és tetőelemekből áll.

coolstop:

a hűtési folyamat ellenőrzésére és
önműködő leállítására, egyszerű kivitelben – pl. horizontális
raktár hűtésére – vagy intelligens egységként – pl. egy
meglévő silómérő berendezés integrálásába is szállítható.
Váltó csatlakozás:
500 mm átmérőjű csőrendszerhez.
Kettős váltó csatlakozó:
Két befúvó hely egyidejű hűtésére dupla váltó csatlakozó
is alkalmazható két 315 mm-es vagy 400 mm-es átmérőjű
csatlakozóval.
Ezáltal elhagyható a tömlős csöves és két flexibilis tömlős
csatlakozó rendszer. (lásd 2. sz. ábra)

(A műszaki fejlesztésből eredő változtatások jogát fenntartjuk.)

*felár ellenében szállítható!

A hőmérséklet beállítása:

GK 320/404-S hűtőberendezés

+ 2°C-tól + 17°C-ig a szabályozóval állítható. A befúvás
hőmérsékletét a display mutatja.

A berendezés méretei:
4520

900

Maradékhő mennyisége:

Ø 450
vagy
Ø 500

vagy
2205

2 x Ø 400

0-tól 9 K(°C)-ig a granoplus-szal együtt állítható a
szabályozóval. A utánmelegedési hő beállítása igény
szerint a hőmérséklet vagy az a w-érték* billentyűjével is
megoldható.

Elektromos adatok:
Áram: 380…420 V - 3 - 50 HZ

175

0

142

500

0
3930

Az ábrák nem méretarányosak!
(minden adat mm-ben)

Súly:
Szűrő takaró:
Zajszint:
TÜV engedély:

Vízleválasztás max. 44 l/h 20 mm-es
tömlőn keresztül

2.600 kg (abroncsozással, lásd ábra)
1000 x 1020 mm, 2 db
71 dB (A), (átlagérték 7 m-es távolságban)
a gyárban

Teljesítmény gabonánál:
250 t/h-tól (normál nyári teljesítmény) 350 t/h-ig (határérték)
Betárolás: 22 °C külső hőmérsékleten, 50 %-os relatív
páratartalomnál, 16 %-os gabona nedvességtartalomnál
250 t gabonát lehet 24 órán belül 2 K(°C) granotherm
maradékhővel együtt 10 °C-ra lehűteni.

Hűtési teljesítmény:

Ventilátor teljesítmény:
alábbi befúvási ellenállásoknál:
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa

(102
(204
(306
(408
(510

mm
mm
mm
mm
mm

10.200
9.400
8.550
7.150
5.400

WS):
WS):
WS):
WS):
WS):

Egyedi értékek:
Kompresszor PW indítóval 2 x 11 kW;
Hideglevegő ventilátor 15 kW YA indítóval;
Kondenzátor szellőztető 2 x 3,1 kW,
pressostat vezérlésű direkt indító
Ingadozási tartományok:
Erős áram: ± 10 %, Vezérlés:

± 50 %

Szállítási terjedelem:
A GK 320/404-S hűtőberendezés egy komplett keszülék. A
szállítás tartalma (lásd ajánlat szövege):
Hideglevegő tömlő, átmérő 500 mm, hossz 3 m, két rögzítő
hevederrel. Szállító berendezés: max. 6 km/h defektbiztos
gumiabroncsokkal, acélfelnivel szerelve, kormány fogaskoszorúval és vonóhoroggal valamint két rögzítő ékkel.

94.200 W (69.660 kcal/h)
0/30 °C párolgási/kondenzálási hőmérsékleten

1.000
2.000
3.000
4.000
5.000

Teljesítmény felvétel:
granoplus nélkül 43,2 kW
granoplus-szal 63,2 kW
A hálózati csatlakozáshoz CEE szabványos csatlakozó
125 A, IP 66 dugaljjal utólagos beszerelésre a csomagban.

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

A GK 320/404-S vezérlése (1. sz. ábra):
Önellenőrző, számítógépes mikroprocesszor vezérlés
memória tárral a gép és berendezés adatai számára.
Billentyűzettel programozható, paraméterek és munkafolyamat a kijelzőn láthatók. Az összes ismert folyamatot,
mint granosafe, granotherm és granoplus a vezérlési folyamatba integrálták.
Maximális gazdaságosság két egymástól elkülönített hűtő
keringéssel, 4 teljesítmény fokozattal és motorikus hűtőanyag
adagolással. A coolstop összes kivitele (lásd tartozékok), mint
horizontális raktár és silószekciók ellenőrzése) csatlakoztatható.

Két szűrő takaró, üzemóra számláló, csatlakozó 125 A
dugasszal és zajvédővel a szívószűrőnél és hideglevegő
karmantyúkkal.

Tartozék:*
Védőtető:

(lásd GK 240/404-S hűtőberendezés)

coolstop:

(lásd GK 240/404-S hűtőberendezés)

Váltó csatlakozás:
500 mm átmérőjű csőrendszerhez.
Kettős váltó csatlakozó:
Két befúvó hely egyidejű hűtésére dupla váltó csatlakozó
is alkalmazható két 400 mm-es vagy 315 mm-es átmérőjű
csatlakozóval.
Ezáltal elhagyható a tömlős csöves és két flexibilis tömlős
csatlakozó rendszer. (lásd 2. sz. ábra)

(A műszaki fejlesztésből eredő változtatások jogát fenntartjuk.)

*felár ellenében szállítható!

- Könnyen áramló
termények számára
- Hűtőberendezések
- Szárítástechnika
- Léghevítők
- Silótechnika
- Anyagmozgatás technikája

A gabona:

tisztítása, szárítása
és hűtése

business worldwide

Goldsaat Agrartechnik GmbH & Co. KG
Prümtalstraße 20, D-54595 Prüm/Eifel
Fon. +49 (0) 65 51 / 95 07 - 0
Fax. +49 (0) 65 51 / 95 07 34
e-mail: info@goldsaat.de
Internet: www.goldsaat.com

Tisztítástechnika:
SIVO UL - szállítható

20 - 200 t/h teljesítményben

Magyarországi elérhetőség:

Becker Zsuzsanna
BECKER HUNGARIA KFT.
H-2890 Tata, Újhegyi u. 10.

E-mail: beckhung@t-online.hu
Tel./Fax: 34 479 286
Mobil: 20 233 2404
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A Goldsaat cég évtizedek óta nagy sikerrel
dolgozik a tisztító, szárító és hűtőtechnika területén. Átfogó programot kínálunk Önöknek
termékeinkből és azok tartozékaiból!

Szárítástechnika:

Környezeti és gazdaságossági szempontból ideális terményének megőrzésére.

Hűtő berendezések
Meleg levegővel dolgozó szárítók
Léghevítők
Portalanító berendezések
Szívó ventillátorok magas szekciókba
Önjáró és hordozható berendezés
mintavételre
A gabona tárolásának teljes területére:
csatorna rendszerek
Szellőztető ventillátorok hőmérsékletkülönbség kapcsolóval vagy anélkül
Termékeink és tapasztalataink megőrzik és biztosítják az Önök termésének a minőségét!

Hűtőtechnika:

Terményének vegyszermentes megőrzése!

www.goldsaat.com

