
Dubbel satstork TSD
För att öka utnyttjandegraden av 
värmekällan och torkkapaciteten vid 
satstorkning kan man välja konceptet med 
dubbeltork.
En luftväxlare ansluts till värmekällan och 
kylfläkten och därigenom kan man växelvis 
torka i den ena torken samtidigt som man 
kyler, tömmer och fyller den andra.

Varför TS?
• Jämn torkning och god värmeekonomi 

tack vare luftbalkarnas konstruktion och 
indelning.

• Spjälldel med intervallutmatning för 
säkrare torkning vid höga vattenhalter.

• Torken är slät invändigt, vilket betyder 
enkel rengöring.

• Lämplig för utsäde, mat och 
fodertorkning

• Kan automatiseras.
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SATSTORK TS
TORNUM´s satstork TS är utvecklad för att ge 
spannmålen bästa kvalitet. Satstork TS är till-
verkad i varmförzinkad stålplåt, vilket ger lång 
livslängd och minimalt underhållsbehov. 
Torkarnas modulsystem gör dem utbyggbara 
vid ökade kapacitetsbehov. Balksystemets ut-
formning med koniska balkar ger en jämn 
luftfördelning i hela torken. TS-torken har 
dessutom kort avstånd mellan balkarna. Detta 
ger tillsammans en god värmeekonomi och en 
jämn torkning av spannmålen.

TS är försedd med nivåglas och 
avstängningsspjäll för torkning av mindre 
partier. Torksektionerna har slät insida utan 
skrymslen och falsar. Mellan torksektionerna 
och bottenkonan sitter en torkspjälldel. 
Spjälldelen möjliggör en omblandning av 
torksatsen utan att hela torken behöver 
tömmas. Detta bidrar till homogen torkning 
och god värmeekonomi.
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TORNUM AB är ett företag med många års erfarenhet och en stark position på marknaden. Vi utvecklar och tillverkar 
spannmålsutrustning för lantbrukets och industrins behov. Tornum erbjuder heltäckande lösningar för torkning, lagring och 
hantering av spannmål, oberoende om det är frågan om en ny anläggning eller utvidgning av en existerande. 
TORNUMs sortiment innefattar ett brett utbud produkter för spannmålshantering, t.ex. torkar, lagrings- och luftningsfickor 
samt silos, spannmålskylare och transportörer. Vi utnyttjar all tillgänglig modern teknik; i vår organisation finns CAD-ritare, 
projektledning och en serviceavdelning till din tjänst. Vår personal har bakgrund i jordbruket och därmed personlig 
erfarenhet av kraven som ställs på en modern torkanläggning.TORNUM´s huvudkontor och produktion ligger i Kvänum. 
Företaget sysselsätter ca. 110 personer.
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Tekniska data:
TORNUM TS3 enkel satstork TS3-6-3, 22,5 m3

Transportutrustning Skandia 40-60 t/h

Haga varmluftspanna HMV150, 245 kW

Styrsystem: PLC-styrning via operatörspanel, 
viktstyrd tork

Tippgrop TGS 16m3 

Lagring:
Luftningsficka LT:
3 st 30x60-9+2 Volym: 105 m³/st
Självtömmande ficka ST:
2 st 30x30-14 Volym: 67,6 m³/st

Total lagringsvolym: 488 m³
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