
مجففات المحاصیل
الزراعیة المتنقلة 

مجففات ذات سعة من  10م³ إلى  75م³

أفضل الشركة في مجال تقنیات التجفیف



نظام التنظیف المروحي
 جمیع منتجاتنا مجھزة بنظام التنظیف, فھذا النظام ذو اھتمام

 كبیرلتشفیل المجفف بسالمة. تتم تجمیع أجزاء صغیرة
 والغبارعن طریق ھذا النظام و یتم تنزیعھا بواسطة األنابیب

 فیتم إفرازھا بعیدا عن المجفف بمسافة 25م. وھاكذا یتم
.التنظیف المحاصیل في أثناء عملیة التجفیف

 نظام تحمیل الحبوب التلقائي
 جمیع منتجاتنا مجھزة بنظام تحمیل الحبوب

 التلقائي. عندما تم تحمیل الحبوب بقدر كامل, فیتم
تغلیق محركات التحمیل تلقائیاً

مقیاس الرطوبة التلقائي

 یمكن تجھیز منتجاتنا بأجھزة مقیاس الرطوبة
 التلقائي بناءاً على طلب عمالئنا. ویدل ھذا

 الجھاز  إلى رطوبة الحبة الداخلیة. وھذا
 الجھاز یوفر التحكم الكامل على عملیة

 التجفیف من خالل اللوحة الكھربئیة, فتقف
عملیة التجفیف عند مستوى الرطوبة المطلوب



 تصنع شركتنا مجففات مجھزة بوحدة التحریك الفرعي
 ومجھزة بمحرك كھربائي. أما وحدة التحریك الفرعي
 فھي مھمة جداً لألماكن حیث لم یكن لدیھا الكھرباء.

 وھذا النظام یعطي إمكانیة تحریك المجفف إلى مكان آخر
بسھولة عن طریق الجرارات

(PTO) وحدة التحریك الفرعي

 منتجاتنا قادرة على تشغیل مع أنواع الوقود المختلفة. 
 المجففات تشتغل بوقود الغاز أكثر شھرة في ھذه األیام.

ولدیھا كفاءة الطاقة الكبیرة مقارنة مع وقود الدیزل

(ديزل-غاز ) الموقد

 الفرق األكبر بیننا وبین منتجي المجففات األخرى ھي
 مجففات تشتغل بوقود الكتلة الحیویة. فھي تشتغل مثل

 الموقد الدیزل. بعد تحمیل مستخدم المجفف الفحم أو بیلیھ
ً في الموقد, فتبدأ عملیة اإلحتراق تلقائیا

مجففات الحبوب بموقد الكتلة الحیویة
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سھلة اإلستخدام

 شركتنا خبیرة في إنتاج مجففات الحبوب المتنقلة التي تشتغل
  بالغاز والدیزل والكتلة الحیویة. یمكن إستخدام اآللیة

 بسھولة لتجفیف  الحبوب المختلفة, مثل القمح واألرز والذرة
 و دوار الشمس. وبفضل میزتھا المتنقلة , یمكن لعمالئنا نقل

آلیاتھم بسھولة إلى مكان آخر عى طریق الجرارات

عملیة التشغیل
 دون توقف 

أیام / 24 ساعات) )7

 تمت تصمیم مجففات شركتنا لتشغیل بإستمرار. ونحن 
نعلم أن عمالئنا یودون االنتھاء من التجفیف في أقرب 

وقت ممكن و یریدون الكسب من خالل محاصیلھم. 
وبفضل مجففات شركتنا یمكن لعمالئنا تشغیل مجففاتھم 

24 ساعات بدون أي مشكلة. ألن قمنا بإختیار جمیع 
أجزاء المجفف من أفضل المنتجین في العالم

المجففات الحبوب المتنقلة ل  OZSU  أكثرمجفف إقتصادیاً  
من بین مجففات أخرى. نحن نعلم أن أكثر مصروفات    

المجففات ھي إستھالك الوقود. لذلك قمنا  بتصمیم محففات 
تشتغل بوقود الكتلة الحیویة لتخفیض المصروفات إلى الحد  
األدنى. وبفضل منتجاتنا ذات الموقد الكتلة الحیویة, تعطیكم  

شركتنا إنخفاض الوقود بقدر %50 بمقارنة مع مجففات 
أخرى

 إستھالك الوقود المنخفض



ولماذا مجففات المحاصیل المتنقلة ؟
.

تجفیف المحاصیل وتخزینھا ذات إھتمام كبیر في المزارع. إذا تم إجراء االستثمار بحكمة وبطریقة
واعیة، فتعزز األرباح. فھي األسباب الثالثة إلختیارمجففات المحاصیل المتنقلة 

السیطرة على الحصاد

 مجففات المحاصیل المتنقلة تجھزالمحاصیل للبیع
والتخزین بشكل سریع

عملیة التجفیف والتنظیف

 عملیةالتجفیف تعطي قیمًة إضافیًة  إلى المحاصیل. وإعادة
 تدویرعن طریق ااآللیة توفر نموذجاً جیداً مختلطًة ومصقولًة.

وستشاھدون الزیادة في غلة المحاصیل

بسیطة, قویة وموثوق بھا

 مجففات المحاصیل المتنقلة قادرة على تجفیف جمیع
 أنواع الحبوب من رطوبة عالیة إلى رطوبة منخفضة,

 وتوفر لكم التجفیف بكمیات كثیرًة أوقلیلًة بفضل تصمیمھا
بسیطة, قویة وموثوق بھا
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