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Дунаєвецький ливарно-механічний завод заснований у 1875 році. Великий
досвід роботи, кваліфікований персонал, довгострокові зв’язки та співробітництво з замовниками та постачальниками – все це дозволяє продукції заводу
успішно конкурувати з іншими виробниками. Наша продукція відома не лише
на території України, але й далеко за її межами. З 2014 року ДЛМЗ за участю
компаній ТОВ «Елеваторний Альянс» та компанії «AG Projekt» (Польща) налагодив випуск елеваторного обладнання для зернокомплексів: зерносушарок,
теплогенераторів на біомасі, зернових транспортерів.

“Дунаївчанка” - це універсальна шахтна
сушарка, що використовується для сушіння
зернових, олійних, бобових культур, продовольчого та фуражного зерна, насіневого матеріалу та круп’яних культур, дрібнонасінних
культур та пивоварного ячменю.
Рекомендуються для невеликих агрофірм
та фермерських господарств.
Переваги та особливості:
- автоматичний процес сушіння
- пожежна безпека завдяки витяжним вентиляторам
- теплоізоляція фірми «Rockwool»
- легкоз’ємні аварійні панелі вивантаження
зерна
- самоочисне вивантажувальне відділення
- пальники фірми «Riello», Італія
- імпортна оцинкована сталь
- низька потреба в паливі
- низька потреба в електроенергії
- «м’яка» сушка
Паливо яке використовується:
- природний газ або пропан/бутан
- дизельне або пічне пальне, легка нафта
- біосировина: пілета, щепа, дрова, солома
Проектування та монтаж:
- для кожного покупця, індивідуально розробляється технологія та видається документація з оптимальним розміщенням обладнання
- надається послуга шеф-монтажу, що дозволяє покупцю заощадити кошти та виконати
роботи самостійно
Гарантія, технічна підтримка на весь термін експлуатації

Модельний ряд зернових сушарок "Дунаївчанка"

Зернові сушарки “Дунаївчанка”
Зернові сушарки вітчизняного виробництва моделі “Дунаївчанка”. Обладнання випуcкається спільно та під технічним наглядом польської компанії “AG Projekt Grzegorz
Skoczylas spolka yawna”.

