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Distribuitor 

Uscător de cereale

 Turbdan 

100% uscare mobilă eficientă

Integral fără instalații fixe

Usucă până la 300t în 24 de ore

Operații simple

Valoare bună la mâna a doua

Model TD 15 TD 18 TD 25

Cantitate per
 încărcătură 15t (grâu) 18t (grâu) 25t (grâu)
Cantitate per 
încărcătură 20 m³ 24 m³ 32 m³
Sursă de 
încălzire (diesel) 700 kW 700 kW 1.000 kW
Cantitate de aer 
de uscare 22.000 m3/t 25.000 m3/t 35.000 m3/t
Capacitate de uscare 4-5% pe oră 4-5% pe oră 4-5% pe oră
Timp de răcire 
per încărcătură 20-30 min. 20-30 min. 20-30 min.
Fundament de rîcire 
(mărimea orificiului) 1,5 mm 1,5mm 1,5mm
Capacitatea 
generatorului 12 kW 12 kW 20 kW
Masa proprie 6.800 kg 7.300 kg 11.300 kg
Capacitatea 
rezervorului 800 l 800 l 1.300 l
Lungime 10,50 m 11,50 m 12,50 m
Lățime 2,55 m 2,70 m 3,25 m
Înălțime 3,55 m 3,55 m 3,55 m
Lungimea platformei 6,50 m 7,27 m 8,62 m
Înălțimea de încărcare
în funcție de 
mărimea anvelopei 3,05 m 3,05 m 3,15 m

De reținut: Toate specificațiile reprezintă valori aproximative.
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Oferim 3 modele
Model TD-15

Exemplu de uscare

Usucă aprox. 15 tone (grâu) cu 4-5% pe oră la 
aprox. 100°-120°C – Timp de răcire aprox. 20-30 min. 

Model TD-18

Exemplu de uscare
Usucă aprox. 18 tone (grâu) cu 4-5% pe oră la 

aprox. 100°-120°C – Timp de răcire aprox. 20-30 min.

Model TD-25

Exemplu de uscare

Usucă aprox. 25 tone (grâu) cu 4-5% pe oră la 
aprox. 100°-120°C – Timp de răcire aprox. 20-30 min.

Ce poate fi uscat cu TURBODAN?
Culturi de cereale, rapiță, semințe, porumb, cartofi. 
Practic orice produs de cultură cu consistență ușoară și încărcată

Avantajele uscării cu TURBODAN
Puneți combina agricolă în funcție înainte ca 
roua să se evapore – TURBODAN vă ajută să 
îndepărtați cu ușurință roua. 
Combina agricolă va fi mult mai eficientă.
Veți fi terminat de recoltat cu mult 
înaintea vecinilor.
De aici încolo va puteți închiria 
utilajul de uscare.
Integral fără instalații fixe – procesul de  
uscare poate avea loc în mijlocul câmpului!

Sistemul tip burghiu asigură transportarea 
eficientă a grânelor.
Cerealele sunt transportate de jos în sus 
de 6 ori pe oră – ceea ce asigură uscare 
uniformă.

Curățarea recoltei de cereale
Nu există un proces propriu-zis de uscare; 
totuși, procesul de uscare extrage o can-
titate însemnată de impurități datorită 
cantității mari de aer de uscare pe oră.

 9 Costuri de operare reduse

 9 Temporizator pentru controlul  
temperaturii aerului de uscare

 9 Temporizator pentru controlul  
temperaturii cerealelor

 9 Cronometru

 9 12 kW, generator 400 V 3 faze 


