TERMÉNY

KONDICIONÁLÁS

Terményt óvunk 1957 óta

Megóvjuk befektetését
H

osszú hónapok
alatt megtermelt
terményének
kondicionálását bízza a
legjobbra: a BROCK-ra.
A Brock Solid® márka
megbízhatóságot jelent,
melyre nap mint nap
számíthat. Minőséget
garantálunk évről évre,
1957-es megalakulásunk óta.
Manapság a viszonteladóink közvetítik
értékeinket a
végfelhasználók felé, és
nyújtják azt a kimagasló
támogatást melyet a
Brock-tól elvárnak.
A Brock Solid azt jelenti,
hogy viszonteladóinkra
és a Brock-ra egyaránt
számíthat. Az idők
változnak, de értékeink
változatlanok, és
szilárdabbak mint valaha.
Akár termelőről van szó,
aki saját termését óvja,
akár mások terményét
kezelő nagy volumenű
üzemeltetőről, a Brock
Solid mindig teljesít.
Eddig is, ezután is.

T

erményszárítóink
között az alacsony
profilú berendezések,
és az energiahatékony
toronyszárítók is
megtalálhatók. Olyan
innovatív megoldásokat
alkalmaznak melyek a
szárítás hatékonyságát
növelik.

SUPERB ENERGY MISER® SQ
sorozatú alacsony profilú szárító

Változó terményoszlop
szélesség
A belépő termény keskeny
rétegben kerül a szárítóba,
így a nedves termény
magasabb légáram mellett
hatékonyan kezd száradni.
Szőnyegégő
Alacsony fogyasztás és
károsanyag kibocsátás
mellett biztosít egyenletes
hőmérsékletet a
szárító fűtőzónájában
a legmagasabb
terményminőség
érdekében.
MOISTURE EQUALIZER®
A melegebb és szárazabb
terményréteg gyorsabban
halad át a szárítón a
túlszárítás kiküszöbölése
érdekében.
Dupla ventilátorok
kétoldali beömlő
nyílásokkal. Maximális
légáram, alacsony zajszint
mellett.

Választható folyamatos üzemmódok: 1) Szárítás teljes felületen,
2) Teljes felületű szárítás két különböző hőmérsékletű zónával,
3) Fűtő és hűtőzóna, vagy 4) Fűtő és hűtőzóna hővisszanyeréssel

EVENFLO® kitároló a kíméletes,
egyenletes kitárolás és a
homogén nedvességtartalom
érdekében. A termény lassú és
egyenes vonalú mozgása ideális
a kilépő termény nedvességének
pontos méréséhez.

SUPER-AIR® pneumatikus
anyag-mozgató segíti a
kitárolást akár több silóba is.
Választható 102, 127 vagy
152 mm-es átmérővel.
Maximális kapacitása
óránként 57,2 tonna.

QUANTUM® TERMÉNYSZÁRÍTÓ VEZÉRLÉS
A Brock népszerű
QUANTUM® vezérlője
bármely Brock szárító
vezérlésére képes.
Automata üzemmódjával
leegyszerűsíti az
üzemeltetést. Az Internetes
távoli elérés (lekérdezésre)
szintén lehetséges.

MEYER ENERGY MISER®
toronyszárító

BROCK® kereskedelmi
toronyszárító

A gyűrűs kitároló kíméletes és egyenletes
kitárolást biztosít a toronyszárító teljes
kerülete mentén, így azonos a termény
sebessége a teljes toronyban.
A kitároló gyűrű forgási sebességét
a vezérlés automatikusan változtatja
a belépő nedves termény nedvességének
változásai függvényében.

Óránként 25,4 - 67,3 tonna
folyamatos üzemű kapacitással (5%
elvonás), a MEYER® szárító bizonyított,
költséghatékony berendezés. Újabb
szegmensek hozzáadásával a kapacitás
növelhető a telepítést követően is.

Igazi Brock Solid® teljesítmény
a 63,5 - 254 tonna óránkénti kapacitás,
melyet a Brock kereskedelmi méretű
szárítócsalád évről évre megbízhatóan
magas energiahatékonyság mellett képes
biztosítani.

Akadálymentes terményoszlop
biztosítja, hogy a termény zavartalanul
haladhasson át a berendezésen.
A terményoszlopot sehol nem szakítja meg
elektromos védőcső vagy gáz szerelvény.

SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK — GUARDIAN® kondicionáló ventilátorok

Axiális ventilátorok speciális
venturi nyílással és teljesen burkolt
motorral rendelkeznek.
Az összecsavarozható motor rögzítés
és ventilátor tartó stabil rögzítést és
vibrációmentes üzemelést tesznek lehetővé. A ventilátor légterelői csökkentik a turbulenciát, így azok magasabb
statikus nyomás mellett is hatékonyan
képesek a légáramot biztosítani.

Centrifugális ventilátorok
Alacsony és magas fordulatszámú
kivitelben egyaránt elérhetők,
és a nagyobb tárolók szellőztetésére
szolgálnak. A ventilátorok lapátinak
és beömlőnyílásainak kialakítása,
valamint a dinamikusan a kiegyen
súlyozott ventilátor kerék vibrációmentes, hatékony működést tesznek
lehetővé.

Beépített kapcsolószekrény
Időjárás-, por- és rágcsálóálló kivitelű
kapcsolószekrény, amely a ventilátor
túlterhelés elleni (állítható) védelmét
is tartalmazza.

Teljes körű Brock Solid® megoldások

Tárolás

Anyagmozgatás

• Merevített és merevítés
nélküli silók, kúpos
fenekű silók
• Átmeneti tárolók
• Silóajtók, és tartozékok
• Szellőztető padozatok

A

• Bolygócsigák
• Rédlerek
• Kitároló rendszerek
• Serleges felhordók
• Váltók és egyéb
kiegészítők

Kondicionálás
• Alacsony profilú
szárítók

Tartószerkezetek
• Szerelőjárdák

• Toronyszárítók

• Serleges tornyok
lépcsővel

• Centrifugális és axiális
ventilátorok

• EVERLOC®
tetőkapcsolati állvány

• Gázégők

• Tartótornyok

• Vezérlőrendszerek

• Egymásba illeszkedő
alkotóelemek

z elmúlt 60 év során

hangsúly olyan technológiai

Akár termelőként, akár

megfelelő minőséget és

a termelők világszerte

fejlődést és növekedést

folyamatosan nagy

megbízhatóságot meg

számíthattak a BROCK-ra

eredményezett, melynek

volument mozgató

fogja találni.

a megbízható és minőségi

köszönhetően ma teljes

kereskedőként keres

tárolók szállításában.

körű terménykezelési és

terménykezelési

Az évek során a

tárolási megoldások széles

technológiát, a BROCK-

megbízhatóságra helyezett

választékát kínáljuk.

nál az elvárásainak

BROCK GRAIN SYSTEMS
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