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Kra jo wy pro du cent
WÊród su szar ni ofe ro wa nych na
pol skim ryn ku zna leêç mo ̋ e my
rów nie˝ te w ca ło Êci po wsta jà ce na
te re nie na sze go kra ju. Jed nà z ta-
kich firm jest Fe erum S.A. z sie-
dzibà w Choj no wie. Ofer ta firmy
obej mu je ma szy ny do ob rób ki ziar -
na po czàw szy od prze wo zu z po-
la, po przez czysz cze nie wst´p ne,
su sze nie, czysz cze nie do kład ne, a˝
po ma ga zy no wa nie zbo ̋ a.
Su szar nie charakteryzujà si´ do bo -
wà wy daj no Êcià od 80 do 2500 ton

ziar na psze ni cy. Ka˝ da z nich pra -
cu je na pod ci Ênie niu i mo ̋ e byç
opa la na ole jem opa ło wym lub ga -
zem. Stan dar do wo ocie plo na ko -
lum na su szar ni cza wy ko na na jest
w tech no lo gii prze my sło wej z blach
ocyn ko wa nych o pod wy˝ szo nej
trwa ło Êci i gru bo Êci nie mniej szej
ni˝ 2 mm. W su szar niach Fe erum
pra cu jà cych na pod ci Ênie niu du ̋ y
stru mieƒ po wie trza prze cho dzi
przez dasz ki o du ̋ ym prze kro ju, co
gwa ran tu je szyb kie od pa ro wa nie
nad mia ru wil go ci i ni skà tem pe ra tu -

r´ po wie trza su szà ce go, a co za tym
idzie rów nie˝ lep sze wy ni ki pra -
cy. Aby wy ko rzy staç jak naj wi´ cej
z wy two rzo ne go cie pła, kon struk to -
rzy zde cy do wa li si´ na re cy kling 
po wie trza su szà ce go, któ ry po zwa la
na od zysk cie pła. Po przej Êciu przez
su szo nà ma s´ po wie trze nie wy la-
tu je bez po Êred nio na ze wnàtrz lecz
tra fia do ko lej ne go obie gu. Ta kie
roz wià za nie po zwa la na oszcz´d no -
Êci rz´ du 30%. Jed nak to nie je dy ne
roz wià za nie w urzà dze niach Fe -
erum po zwa la jà ce na ogra ni cze nie
strat cie pła i ener gii. Pie ce umiesz -
czo ne na ze wnàtrz scho wa no w bry -
le su szar ni, co po zwo li ło na za cho -
wa nie znacz nej cz´ Êci ener gii. 

Duƒ skie su szar nie
Fir ma Kong skil de na na szym ryn ku
obec na jest od po nad 15 lat. W jej
ofer cie znaj dzie my m.in. agre ga ty
do upra wy przed siew nej, bro ny ta le -
rzo we, siew ni ki oraz wie le in nych
ma szyn, któ re doÊç cz´ sto spo ty ka -
my na na szych po dwór kach. Kong -
skil de mo ̋ e za ofe ro waç nam rów -
nie˝ wie le w przy pad ku urzà dzeƒ
do trans por tu, czysz cze nia, su sze -
nia i ma ga zy no wa nia zbo ̋ a. Wy ró˝ -
niç tu taj mo ̋ e my 3 ro dza je su szar -
ni. Pierw szà z nich sta no wià su szar -
nie por cjo we. 
W tym przy pad ku ma my do czy nie -
nia z nie zwy kle kom pak to wà su -
szar nià ozna czo nà sym bo lem KBD.
Zbu do wa na jest z ocyn ko wa nych
blach, a spe cjal ne ukształ to wa ne
ka na ły sek cji su szà cych po zwa la jà
na uzy ska nie od po wied nie go ci Ênie -
nia i dys try bu cj´ po wie trza. Szcze -
gól ny na cisk pod czas kon stru owa -
nia urzà dze nia po ło ̋ o no na wy so kà
wy daj noÊç oraz rów no mier noÊç su -
sze nia. Aby przy spie szyç cykl wy-
su sza nia ziar na po cià gu su sze nia
na st´ pu je cykl chło dze nia na ca łej
po wierzch ni su szar ni. 
Ko lej nà gru p´ sta no wià su szar nie
prze pły wo we ozna czo ne sym bo lem
KCD. Za rów no su sze nie jak i chło -
dze nie ziar na w tym przy pad ku od -

W wal ce o pa ra me try
/Su szar nie do ziarna/ Au ra po go do wa w Pol sce w ostat -
nim cza sie bar dzo si´ zmie nia, a ˝ni wa co raz cz´ Êciej
przy po mi na jà wal k´ z cza sem o ka˝ dy ze bra ny kłos. Co -
raz cz´ Êciej ze bra ne zbo ̋ e nie po sia da jed nak wy ma ga -
nych pa ra me trów. Oka zu je si´, ˝e otrzy ma nie od po wied -
niej wil got no Êci mo˝ li we jest w co raz to krót szym cza sie,
a ofer ta pro du cen tów su szar ni na pol skim ryn ku znacz nie
si´ po wi´k sza.

Wszyst kie ele men ty 
au to ma ty ki zlo ka li zo wa ne 
zo sta ∏y w jed nym miej scu

z przo du ma szy ny, u∏a twia 
to ob s∏u g´ i na sta wia nie 

pa ra me trów pra cy.

Fo
t. 

W
as

ak
, f

irm
ow

e

42-45_(Agro_5-12)_pm_lindner_(Agro_2-12)  12-05-25  18:56  Page 42



P a r k  m a s z y n o w y

AGROmechanika 6/2012 43

by wa si´ w spo sób cià gły, co znacz -
nie zwi´k sza wy daj noÊç te go pro-
ce su. Du ̋ e zna cze nie ma tu taj stół
roz ła dow czy, któ ry wraz z pod no Êni -
kiem ste ru je cz´ sto tli wo Êcià i ilo Êcià
prze sy py wa ne go ziar na. Nie zb´d ne
dla pra wi dło wej pra cy su szar ni mo -
˝e oka zaç si´ jej do po sa ̋ e nie w dwa
pod no Êni ki ziar na. Su szar nia na peł -
nia na jest łàcz nie z sek cja mi bu fo ro -
wy mi znaj du jà cy mi si´ na szczy cie
su szar ni, sek cje te sta no wià jed no -
cze Ênie ma ga zy n ziar na bez po Êred -

nio przed su sze niem. Za sy pa ne ziar -
no prze su wa si´ ku do ło wi, prze pły -
wa jàc po mi´ dzy ka na ła mi z cie płym
i zim nym po wie trzem. Chło dze nie
od by wa si´ za po mo cà na tu ral ne go
po wie trza z oto cze nia.
Ko lej nà gru p´ su szar ni w przy pad ku
fir my Kong skil de sta no wià su szar -
nie re cyr ku la cyj ne. Ziar no prze sy py -
wa ne jest przez do dat ko wy ele wa tor
w rów nych od st´ pach cza su. Po kil -
ku cy klach ziar no uzy sku je rów no -
mier nà wil got noÊç na ca łej ob j´ to -
Êci. W przy pad ku su sze nia zia ren
o zwi´k szo nej wil got no Êci np. zia -
ren ku ku ry dzy, mo ment ocze ki wa -
nia ziar na w bu fo ro wym zbior ni ku
umo˝ li wia pro ces od pusz cza nia. Po -
zwa la to na wy rów na nie wil got no Êci
we wnàtrz sa me go ziar na, co z ko lei
po zwa la na re duk cj´ uszko dzeƒ i ła -
twiej sze od pa ro wa nie wil go ci z su -
szo nej ma sy.
Opcjo nal nie su szar nia mo ̋ e zo staç
wy po sa ̋ o na w czuj nik po zio mu
umiesz czo ny w sek cji bu fo ro wej
oraz le ju dol nym. Od po wia da on
wów czas za kon tro l´ po zio mu ziar -
na ocze ku jà ce go na pro ces su sze nia
i za po bie ga ewen tu al ne mu prze ła -
do wa niu sek cji bu fo ro wej. Ka˝ de
z urzà dzeƒ mo ̋ e zo staç rów nie˝ do -
po sa ̋ o ne w sys te my au to ma tycz ne -
go ste ro wa nia, któ re znacz nie uła -
twia jà ob słu g´ su szar ni.

Z wło skim po wie trzem
Ko lej nà fir mà, któ ra na na szym ryn -
ku mo ̋ e po chwa liç si´ sze ro kà ga -
mà pro duk tów prze zna czo nych do
su sze nia zbo ̋ a jest Pe drot ti. Ta wło -
ska fir ma od po nad 20 lat ofe ru je
su szar nie, któ rych za le tà jest mo˝ li -
woÊç wy ko rzy sta nia pod czas su sze -
nia za rów no drob nych zia ren rze -
pa ku, ziar na zbó˝ jak i ku ku ry dzy.
Do dat ko wo su szo ne ziar no jest
wst´p nie po le ro wa ne i czysz czo ne.
W przy pad ku su sze nia ziar na kon -
sump cyj ne go, su szar nia do ce lo wo
mo ̋ e zo staç wy po sa ̋ o na w wial ni´,
po zwa lajàcà od zy skaç na wet 90%
łu sek, któ re mo gà sta no wiç pa sz´
dla zwie rzàt. 
W ofer cie Pe drot ti wi docz ny jest po -
dział pro duk tów na 2 gru py. Do ko -
na ny on zo stał ze wzgl´ du na wiel -
koÊç su szar ni. Do gru py su szar ni
ma łych za li cza si´ te o po jem no Êci
zbior ni ka od 5,5 do 15 m3. Kla sa
wi´k sza obej mu je urzà dze nia o po -
jem no Êci od 31,2 do 66 m3. Cie ka we
jest to, i˝ na wet naj wi´k sze z ofe ro -
wa nych su szar ni sà su szar nia mi
prze woê ny mi. Ka˝ dy z mo de li wy po -
sa ̋ o ny jest w ko ła i oÊwie tle nie po -
zwa la jà ce na cià gni´ cie ich po dro -
gach pu blicz nych. Do dat ko wo, aby
za pew niç pra wi dło wà pra c´, ka˝ de
z urzà dzeƒ wy po sa ̋ o ne zo sta ło
w przy rzà dy umo˝ li wia jà ce ła twe po -

Ideowy schemat dzia∏ania
suszarni Pedrotti (z lewej)
i suszarni Feerum (z prawej).

WÊród su szar ni 
ofe ro wa nych przez
Fe erum mo ̋ e my 
zna leêç po t´˝ ne 
urzà dze nia 
o do bo wej wy daj no -
Êci wy no szà cej 
na wet 2500 ton.

➠
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zio mo wa nie su szar ni, któ re uła twia
za in sta lo wa nie jej w do wol nym miej -
scu. Nad ca ło Êcià pra cy czu wa roz-
bu do wa ny układ au to ma ty ki, któ ry
ogra ni cza nie mal do mi ni mum pra c´
wy ko ny wa nà przez czło wie ka.

Fir ma Pe drot ti za dba ła rów nie˝
o bez pie czeƒ stwo pra cy u˝yt kow ni -
ków. In sta la cja ste ru jà ca dzia ła na
na pi´ ciu 24 V i nie sta no wi za gro ̋ e -
nia dla lu dzi. Do dat ko wo bez piecz -
nik DLC kon tro lu jà cy na p´d, wy łà -

cza pal nik w ra zie unie ru cho mie nia
mie sza dła i po daj ni ka pio no we go.

Jak to dzia ła?
Urzà dze nia Pe drot ti przy sto so wa ne
sà do su sze nia por cjo we go. Pierw -
szym kro kiem jest na peł nie nie za sob -
ni ka po przez kosz za sy po wy. Ko lej no
ziar no za czy na krà ̋ yç w ma szy nie.
Obieg ziar na w su szar ni wy mu sza ny
jest po przez pio no wy po daj nik Êli ma -
ko wy. Do su sze nia sto so wa ne jest
ogrza ne po wie trze o tem pe ra tu rze
od 40 do 140°C. Ko lej no na st´ pu je
au to ma tycz ne wy łà cze nie pal ni ka,
po czym su szar nia prze cho dzi w tryb
schła dza nia. Utrzy ma nie od po wied -
niej tem pe ra tu ry pod czas ca łe go pro -
ce su jest bar dzo istot ne, po nie wa˝ 
złe do bra nie mo ̋ e skut ko waç de na -
tu ra cjà bia łek a co za tym idzie za bi -
ciem zdol no Êci kieł ko wa nia ziar na. 
W ce lu za pew nie nia jed na ko wej
wil got no Êci koƒ co wej, ziar no pod -
czas ca łe go cy klu jest mie sza ne. Wy -
syp ziar na mo ̋ e od by waç si´ me to -

PojemnoÊç zbiornika (m3) 31,2 31,2 50 66 5,5 8 12 15
Wilgotna kukurydza / pszenica (t) 24/26 24/26 40/44 55/60 3,5/4 5,5/6 9,10 12/13
Ârednia wydajnoÊç na 24 godz. (t):
– kukurydza z 28% do 14% wilgotnoÊci 100 100 150 190 16 27 35 50
– pszenica z 20% do 14% wilgotnoÊci 160 160 240 320 30 45 60 80
Wersja traktorowa – ciàgnik o mocy (KM) 80 80 120 – 60 60 60 60
Wersja elektryczna – ca∏kowita 
moc zainstalowana (kW) 47 47 80 88 13 19,95 25,75 35
Wentylator odÊrodkowy odÊrodkowy odÊrodkowy odÊrodkowy odÊrodkowy odÊrodkowy odÊrodkowy odÊrodkowy
Wentylator – obroty na minut´ 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
Wentylator – wydajnoÊç (m3/godz.) 50 000 50 000 75 000 100 000 13 000 18 000 24 000 35 000
Moc palnika „Pedrotti” – olejowy, 
dwubiegowy (kW) 1105 1105 1512 1105 x 2 314 372 465 582
Maks. moc palnika „Riello” 
– olejowy lub gazowy, dwustopniowy 
progresywny (kW) 1163 1163 1512 1163 x 2 325 440 581 814
Âlimak pionowy / zasypu (mm) 350/200 350/200 350/200 400/200 230/100 280/125 280/125 350/200
WydajnoÊç Êlimaka pionowego / 
Êlimaka zasypu (t/godz.) 70/45 70/45 70/50 100/60 30/16 45/30 45/30 7045
Osiàgi – maks. usuwanie wilgotnoÊci 
(% wilgotnoÊç/godz.): kukurydza/
/j´czmieƒ, pszenica 4/3 4/3 4/3 3/3 4/3 4/3 4/3 3/3
Zu˝ycie paliwa (l/tonoprocent)
(z 28% do oko∏o 14% wilgotnoÊci) 1,0 ÷1,1 1,0 ÷1,1 1,0 ÷1,1 1,0 ÷1,1 1,0 ÷1,1 1,0 ÷1,1 1,0 ÷1,1 1,0 ÷1,1
kcal na l odparowanej wody oko∏o 900 900 900 900 900 900 900 900

Model Large Maxi Large Maxi Large Maxi Large Maxi Super Super Super Super
220-250 E 220-250 E 400 E BIG 550 Farmer Farmer Farmer 120 E

Mobile Fisso Fisso Super Big TC 35 TC 50 TC 90

Tab. 1. Dane techniczne.

Aby mo˝ li wy by∏ trans port
su szar ni po dro gach pu blicz -

nych, zo sta ∏y one wy po sa ̋ o ne
w oÊwie tle nie dro go we. Pro stà in sta la cj´ su -
szar ni w miej scu pra cy ma za pew niç uk∏ad
po zio mo wa nia. Nie za le˝ nie od wiel ko Êci,
ka˝ da z su szar ni Pe drot ti wy po sa ̋ o na jest
w pod wo zie jezd ne umo˝ li wia jà ce prze wo -
˝e nie urzàdzenia.

Mi mo spo rych wy mia rów, za sa da dzia ła nia
na wet naj wi´k szych su szar ni Fe erum jest
bar dzo pro sta. Co cie ka we, in ̋ y nie ro wie za -
dba li o za pew nie nie jak naj mniej szych strat
cie pła. Za sto so wa ny sys tem re cy klin gu cie -
płe go po wie trza po zwa la za osz cz´ dziç na -
wet 30% ener gii.

42-45_(Agro_5-12)_pm_lindner_(Agro_2-12)  12-05-25  18:56  Page 44



P a r k  m a s z y n o w y

dà gra wi ta cyj nà lub te˝
za po mo cà po daj ni ka Êli -
ma ko we go. Peł na mo bil -
noÊç su szar ni Pe drot ti to
nie tyl ko ła twoÊç wy ko -
rzy sta nia, ale tak ̋ e spo -
sób na do dat ko wy do chód
zwià za ny cho cia˝ by z wy -
na j´ ciem ma szy ny. Za kup
su szar ni prze woê nych, jak
gwa ran tu je pro du cent, jest
roz wià za niem w koƒ co -
wym efek cie znacz nie 
taƒ szym ni˝ te zwià za ne
z bu do wà urzàdzeƒ sta cjo -
nar nych. Nie wy ma ga ono
bo wiem pono sze nia kosz -
tów ja kie wy ma ga za pro -
jek to wa nie miej sca za in -
sta lo wa nia. 

Nie tyl ko si lo sy
Cie ka we roz wià za nie dla
wszyst kich rol ni ków po -
szu ku jà cych wspar cia pod -
czas pro ce su su sze nia ziar -
na w swo jej ofer cie pre zen -
tu je fir ma BIN z sie dzi bà
w Alek san dro wie Ku jaw -
skim. Oka zu je si´, ˝e
oprócz do brze wszyst kim
zna nych i cz´ sto spo ty ka -
nych si lo sów zbo ̋ o wych,
fir ma ofe ru je urzà dze nia do
trans por tu zbó˝, ba te rie si -
lo sów, kom plet ne wy po sa -
˝e nie pa szar ni oraz wia ty. 
Cie ka wy punkt w ga mie
pro duk tów ofe ro wa nych
przez fir m´ z Alek san dro -
wa sta no wià 3 mo de le su -
szar ni. Ca ła ga ma ró˝ ni si´

od sie bie wy łàcz nie wiel -
ko Êcià, wszyst kie sà bo -
wiem ty po wy mi su szar nia -
mi pod ło go wy mi. 
Za sa da dzia ła nia oraz
mon ta ̋ u ta kiej su szar ni
jest bar dzo pro sta. Skła da
si´ ona z 2 lub 3 ka na łów
oraz per fo ro wa nej pod ło gi
two rzà cej zwar tà pły t´.
Aby za mon to waç su szar -
ni´, na le ̋ y po łà czyç ze spół
ka na łów w ca łoÊç. Ko lej -
nym kro kiem jest wkła da -
nie ko lej nych seg men tów
pod ło gi w za cze py ka na-
łu. Aby uła twiç trans port,
ka˝ dy z seg men tów pod ło -
go wych wy po sa ̋ o ny zo -
stał w uchwyt trans por to -
wy. Sam wen ty la tor bàdê
z na grzew ni cà po wie trza
przy łà cza ny jest do wlo tu
o Êred ni cy 310 mm. Seg -
men to wa bu do wa oraz ła -
twoÊç mon ta ̋ u czy nià 
su szar nie fir my BIN urzà -
dze nia mi bar dzo mo bi-
l ny mi. Ca łoÊç wy ko na na
jest z ocyn ko wa nej bla -
chy, co gwa ran tu je zwi´k -
szo nà ˝y wot noÊç ka˝ de go
z ele men tów. 
Dla go spo darstw o ma łej
po wierzch ni cie ka wym
roz wià za niem mo ̋ e byç
mo del SP -17-J. Su szar nia
o dłu go Êci 6,14 m i sze ro -
ko Êci oko ło 3,24 m da je
mo˝ li woÊç jed no cze sne go
su sze nia oko ło 13 ton
psze ni cy przy wy so ko Êci

R e k l a m a

Po jem noÊç za sy po wa dla zbo ̋ a (to ny) 110
Sek cje su szà ce (szt.) 23
Ko mo ra spa la nia 2 x OG (max. kW) 6500
Za in sta lo wa na moc elek trycz na (kW) 107
Wy mia ry (wys/szer/dł w m.) 23.42/4.22/8.77
Ma te riał za sy po wy Ku ku ry dza Rze pak Psze ni ca
(% wil got no Êci ziar na) (z 30% (z 14% (z 18%

do 14,5%) do 7%) do 14%)
Tem p. po wie trza su szà ce go (°C) 110/130 80/90 90/100
Wil got noÊç wzgl´d na 
po wie trza zewn. (%) 85 65 65
Tem p. po wie trza na ze wnàtrz (°C) 5 15 15
Kon sump cja ener gii (kW) 4200/5500 2200/2600 3200/3600
Zu ̋ y cie ga zu (m3/t/%) 0.9/1.0 0.9/1.0 0.9/1.0
Wy daj noÊç mo kre go ziar na (t/h) 30 36 90

Da ne tech nicz ne su szar ni Fe erum o po jem no Êci 110 t.

usy po wej rów nej metr.
W tym przy pad ku pro ces
su sze nia od by wa si´ na
po wierzch ni 17 m2,  a kon-
struk cja su szar ni sta no -
wi ma s´ oko ło 410 kg.
Ko lej ne urzà dze nie gwa -
ran tu je dwu krot nie wi´k -
szà ła dow noÊç. Mo del
SP -34-J po zwa la na za -
syp psze ni cy o ma sie
ok. 26 ton na po wierzch -
ni 34 m2. Co cie ka we, za -
mon to wa ne urzà dze nie
ma t´ sa mà dłu goÊç, lecz
pra wie dwu krot nà sze ro -
koÊç oraz ma s´. 
Naj wi´k szà z ofe ro wa -
nych przez BIN su szar ni
sta no wi mo del SP -52-D.
Mo del ofe ru je mo˝ li woÊç
su sze nia oko ło 39 ton
ziar na psze ni cy na po -
wierzch ni 51 m2. Dłu goÊç

su szar ni w tym przy -
pad ku kształ tu je si´ na
po zio mie 9,14 m, zaÊ jej
sze ro koÊç to 6,08 m. 
Mi mo spo rych wy mia -
rów urzà dze nie o ma sie
1100 kg nie spra wia pro -
ble mów pod czas mon ta -
˝u. Nie oce nio nà za le -
tà su szar ni BIN jest 
ich pro sta, seg men to wa
bu do wa. Przy czy nia si´
znacz nie do po pra wy
mo bil no Êci oraz ła two Êci
ob słu gi i mon ta ̋ u. Tak
skon fi gu ro wa ne su szar -
nie mo gà oka zaç si´ ide -
al nym roz wià za niem dla
go spo darstw po szu ku jà -
cych pro stych roz wià zaƒ,
któ re po mo gà w otrzy -
ma niu plo nów o wy ma -
ga nych pa ra me trach. n

Ka mil Kar kow ski
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