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Pressemeddelelse     

Danmarkspremiere på nyt Sukup tørreri 

med grøn profil 

For Sukup Europe byder årets Agromek på lanceringen af et nyt Sukup Mix Flow 

tørreri. Det nye tørreri er det første gennemløbstørreri på det danske marked, hvor 

kølingen sker ved vakuum. Det betyder, at varmen genanvendes langt mere energi-

effektivt end ved traditionelle gennemløbstørrerier. 

I tørreriets kølezone anvendes vakuumkøling, hvilket vil sige, at køleluften suges udefra og ind i tørreriet. 

Køleluften opvarmes af den varme afgrøde fra tørrezonen, hvorefter den opvarmede luft bringes op til 

blæser og varmekilde ved tørrezonen. Det er via denne proces, at tørreriet anvender mindre energi til 

opvarmning i tørrezonen.   

”Traditionelle Mix Flow tørrerier blæser i dag luften fra kølezonen direkte ud til omgivelserne. Sukup er 

derfor de første på markedet, som producerer et Mix Flow tørreri med vakuumkøling, som er i stand til at 

reducere energiforbruget. ” 

- Forklarer Ole Laustsen, Salgskonsulent hos Sukup Europe  

Det nye Sukup Mix Flow gennemløbstørreri komplimenterer de traditionelle mobil- og tårntørrerier, som 

Sukup i forvejen producerer og med god succes har solgt på det danske og europæiske marked. 

I et Mix Flow tørreri passerer afgrøden ned gennem tørreriets tørrezoner, som er opbygget med adskillige 

lag af V-formede luftkanaler. I hvert andet lag af luftkanaler blæses tørreluften ind og strømmer via 

afgrøden til de andre lag af luftkanaler, hvor den fugtige luft fra tørringsprocessen forlader tørreriet igen. 

Tørringsprincippet giver en meget ensartet og skånsom tørring af afgrøderne, som især er vigtigt ved 

fremavlskorn og maltbyg. 

 

”Vi er glade for at kunne introducere en ny og grønnere tørreriløsning til vores danske kunder. En løsning, 

som er til gavn for både miljøet og ikke mindst landmandens økonomi og daglige drift. Det nye tørreri gør os 

i stand til at tilbyde et endnu stærkere samlet tørreriprogram til de danske landmænd og til industrien.” 

- Afslutter Jens Erik Iversen, Direktør Sukup Europe A/S.     

 

Ved spørgsmål kan Sukup Europe/ DanCorn kontaktes på tlf. 75 68 53 11 / info@sukup-eu.com  

Jens Erik Iversen, Direktør tlf. 61 62 12 50 / jei@sukup-eu.com  

Ole Laustsen, Salgskonsulent tlf. 40 27 38 00 / ola@sukup-eu.com 
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