
Gabonatechnológia telepek
Grain technology plants



A Hevesgép Kft. által gyártott gabonatisztító és szárító telepek a
legkorszerűbb technológiát használva biztosítják a betakarított
szemestermények szakszerű feldolgozását és szárítását. A
végrehajtandó műveletek gépesített elvégzése valósul meg a
tisztítástól kezdve, a szárításon keresztül, egészen a szakszerű
tárolásig bezárólag.
A rendszer teljesen automatikus, működtetéséhez egyetlen
gépkezelő személy szükséges, aki az irányítófülkéből ellenőrzi
és irányítja az egész folyamatot.
A komplett rendszer terményfogadó része a betároló garat,
mely betároló színnel egészülhet ki. A termény ezt követően
tisztító és porleválasztó egységen halad át, majd a szárítón
keresztül a tárolóba kerül, ami igény szerint lehet tárolószín,
fémsiló vagy tranzittartály. A szárítás után utótisztításra is van
lehetőség. A termény mozgatását anyagtovábbító rendszer
végzi, mely vízszintes illetve ferde láncos szállítóból, csigából,
serleges felhordóból, surrantócsőből és egyéb kiegészítőkből
áll.
Számos előny mellett kiemeljük a telep csekély fajlagos energia
felhasználását és telepítési költségét. A robosztus tervezésű,
felületvédelemmel ellátott gépegységek hosszú élettartamúak,
kevés karbantartást igénylenek. A terményszárító birtokában a
betakarítás időpontja szélesebb időintervallumban választható
meg. A földterület hamarabb válik szabaddá esetleges
másodvetések számára, illetve a következő vetés magágy-
előkészítésére.
A rendszer alkalmas valamennyi fajtájú szemestermény
kezelésére. Az alkalmazott berendezések variációs
lehetőségeivel, mind a méret, mind a teljesítmény adatokat
széles határok között lehet változtatni és az egyedi igényekhez
igazítani. Van lehetőség meglévő szárító telepek technológiai
korszerűsítésére, illetve új telepek létrehozására. Keresse
cégünket bizalommal műszaki igényfelméréssel kapcsolatban!

The grain cleaning and drying plants manufactured by
Hevesgép Kft. use the most modern technology to ensure the
professional processing and drying of the harvested grain crops.
The operations to be performed are carried out by machines,
from cleaning, to drying, to professional storage.
The system is fully automatic, requiring a single operator to
watch and control the entire process from the cab.
The crop-receiving part of the complete system is the hopper,
which can be supplemented with a pre-storage building. The
crop then passes through a cleaning and dust removal unit and
a dryer then ends up in a container, which can be a storage
building, a metal silo or a transit tank as required. After drying,
post-cleaning is also possible. The crop is moved by a material
conveying system consisting of a horizontal or inclined chain
conveyor, an auger, a bucket elevator, a slip tube and other
accessories.
In addition to many benefits, we highlight the low specific
energy consumption and installation cost of the plant. Robustly
designed, surface-protected machine units has more service-
life and low-maintenance. With a crop dryer, the harvest time
can be selected over a wider time interval. The land becomes
free sooner for possible secondary sowing and for seed
preparation for the next sowing.
The system is suitable for handling all types of grain crops. With
the variation possibilities of the equipment used, both size and
performance data can be varied over a wide range and adapted
to individual needs. It is possible to modernize existing drying
plants and create new ones also. Feel free to contact our
company regarding technical needs assessment!
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