
Mobilní sušárna od renomované
společnos� SUKUP je nejpokročilejší 
a nejúčinnější mobilní sušárna na trhu. 
Hlavními doménami jsou široká škála 
výkonů, plně automa�cké čidlo 
vlhkos� a minimálními náklady na 
instalaci a provoz. ź homogenní a kvalitní sušení

ź standardně výkon do 45 t/hod 
(na vyžádání i nad 100 t/hod)

ź ideální řešení pro sušení všech komodit
ź flexibilní technologie
ź plug and play, po dodání je sušárna 

připravena ke spuštění a provozu

ź moderní a uživatelsky příjemné 
ovládací prostředí umožňuje 
bezproblémový provoz sušárny

ź finanční úspory díky snadné instalaci 
a nízkým provozním nákladům

MOBILNÍ KONTINUÁLNÍ SUŠÁRNA HLAVNÍ ZNAKY A VÝHODY

MOBILNÍ SUŠÁRNA 

- nejvíce efek�vní a flexibilní sušárna na trhu 

Kvalita, efek�vita a výkonnost
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Mobilní sušárna zrnin MECMAR  pracuje jako 
sušárna dávková (šaržová). 
Je ideální zařízení pro sušení malého 
množství komodit. Velmi kompaktní velikost 
umožňuje rychle a snadno transportovat 
sušárnu mezi pracoviš�. 

Společnost MECMAR je od roku 1982 přední 
výrobce mobilních sušáren. Během této doby 
získala přes 10 000 spokojených zákazníků na 
celém světě. 

Mobilní sušárnu lze upravit tak, aby zcela 
vyhovovala požadavkům samotného 
investora (široká škála výkonů, doplňků aj.). 

MOBILNÍ ŠARŽOVÁ SUŠÁRNA

Naskladnění sušárny probíhá pomocí 
násypky (standardní rozměr činí 0,7 x 2,1 m), 
přičemž tvar a rozměr násypky může být 
na přání investora upraven (viz obrázek níže). 
Následuje fáze náhřevu a fáze sušení, 
při které dochází ke snížení vlhkos� sušené 
komodity. Následuje chlazení a posléze 
vyskladnění pomocí výsypky například 
na vlečku (viz obrázek níže). 

ZÁKLADNÍ PRINCIP

NÁSYPKA SUŠÁRNY VÝSYPKA SUŠÁRNY

Výkony: od 2,5 do 45 t/hod
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IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO MENŠÍ 
PODNIKY A FARMÁŘE


