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�. เครื�องอบเมล็ดธัญพืชของเรา สามารถให้ลูกค้าเลือกใช้ความร้อนได้จากหลายแหล่งที�มา เช่น ถ่านหิน, แกลบ, ก๊าซธรรมชาติ

�. ระบบอบแห้งถูกออกแบบโดยใช้หลักการไหลแบบผสมโดยหลักการนี�จะส่งผลให้ได้ความร้อนที�ดีแต่ใช้พลังงานต่ำ

และยังจะทำให้กันการไล่ความชื�นออกเป็นไปอย่างช้าๆและทั�วถึง

�. ช่องระบายอากาศจำนวนมากที�มีอยู่ภายในเครื�องอบและส่งผ่านเป็นรูปตัวเอสซึ�งจะส่งผลในเรื�องของลมร้อนที�ไหลผ่านอย่างทั�วถึง

�. ช่องปล่อยเมล็ดพืชเป็นแบบสไลด์วาล์วซึ�งจะไม่ทำความเสียหายให้แก่เมล็ดพืช

�. วัสดุผลิตจากเหล็กและสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อนซึ�งจะทำให้มีอายุการใช้งานที�ยาวนานขึ�น

�. เครื�องจักรผลิตโดยเทคโนโลยี CNC และทำการเชื�อมต่อด้วยหมุดโลหะซึ�งมีความแข็งแรงและเปลี�ยนได้

�. ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ สามารถเปลี�ยนให้เหมาะสมกับการใช้งาน

�. เครื�องจักรสามารถติดตั�งภายนอกอาคารได้�

คุณสมบัติ

Illustration

Technology

The design of ventilated boxed are changeable section
structure ,The material move as an “s”  from while
passing while passing through ventilated boxed ,
This dryer has high heating e�ciency , low energy 
consumption and large capacity.

เนื�องด้วยการออกแบบชนิดพิเศษที�ทำให้เมล็ดพืชเคลื�อนไปในรูปตัว “S”

และเทคโนโลยีที�ทำให้ความร้อนสัมผัสผิวเมล็ดพืชได้ทั�วถึง

จึงทำให้ไล่ความชื�นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Moisture reducing range is from 2-30%,
and drying quantity is ensured.
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Grain Dryer System

Product Feature 
1. Grain Dryer series  can be completed withh difference heat supply
device according to the heat resource from customer. (coal, rice husk, natural gas, etc.)
2. The dryer is designed with mixed flow drying principle resulting in high
heating efficiency low energy consumption and large capacity.
By mixed flow and low temperature drying. Moisture is reduced slowly and evenly, 
Make less damage to the grains.
3. There are many ventilation boxes (angle box) inside the dryer. 
The ventilation boxes are in varies section make the evenly hot air flow.
The materials move in “S” shape to ensure even moisture content after drying. 
4. The grain discharge device is slice valve which give no damage to material. 
5. Anti-corrosive material has the features of Steel and stainless steel which can.
last long and nice appearance. 
6. The machine is made by CNC method connected with steel rivet 
which is changeable and strong. 
7. Dust collector system can be collocated according to the process requirement.
8. The whole machine can be installed outdoor. 

We can supply machinery for dryer system.Any Agriculturematerial for dryer.

Flow Diagram
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