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Maszyny susz cej Futura®
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Rozwi zania technologiczne suszarni Futura®

s  chronione patentami narodowymi na ca ym
wiecie

Innowacyjno  suszarni Futura® zapewniaj
 mnogie opatentowane rozwi zania techniczne 

Europejski Patent - EP nr 1029211 udowadnia
 oryginalno  rozwi za  technicznych
w 19. punktach patentowych 

Ameryka ski Patent US 7,089,683 B1 za  a
w 26. punktach patentowych lub rozwi zaniach
 technicznych 
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Futura®, mi dzynarodowe nagrody 
za nowatorskie konstrukcje
Futura®  to uniwersalna maszyna do suszenia drewna i 

innych naturalnych materia ow.
Jednoczy nowoczesne rozwi zania techniczne, ktore 

opieraj  si  na 19-nastu do 26-iu opatentowanych 
rozwi zaniach technicznych. 

Medal z oty Srebrny medal Srebrny medal 
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Zalety modu owej suszarni do drewna

Proces suszenia rozpoczyna si  od ogrzania drewna 
( wie e drewno ma 90% wilgoci lub wi cej), ktore w 
nast pnej fazie samoczynnie zamienia si  z 
kombinacj  suszenia niskoci nieniowego przy 
wykorzystaniu procesow kondensacji i konwekcji 
przy cz ciowej wymianie powietrza oraz po 
uzyskaniu wymaganej ko cowej wilgotno ci
drewna (mniej ni  8%) przechodzi w faz
optymalizacji i ch odzenia. Dlatego drewno jest 
natychmiast po zako czeniu procesu, gotowe do 
dalszej obrobki. 

Suszarnia Futura® do swojego dzia ania potrzebuje 
jedynie energii elektrycznej ( rednio 4kW/h). 
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Futura® nape nianie maszyny
Pojemno  komory susz cej suszar  Futura® - warto  brutto:
     16 m3 (580 x 210 x 150 cm) - model TL oraz
     24 m3 (630 x 210 x 200 cm) - model TLH.
Komor  susz c  wype niamy w nast puj cy sposob: suszarni 

montujemy tory prowadz ce, na specjalny wozek do za adunku
drewna nak adamy drewno wybranych wymiarow, stos 
elementow przeznaczonych do suszenia rozdzielamy za pomoc
opatentowanych specjalnych nierdzewnych p ytek (grubo ci 1,6 
cm), ktore dzi ki swojej konstrukcji umo liwiaj  przewiew wzd u
stosu suszonego drewna i suszenie rownie  pod p ytk .
Zastosowanie p ytek oddzielaj cych uniemo liwia zabrudzenie 
drewna spowodowane separacj .
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Suszenie ma miejsce w przestrzeni komory susz cej, ktorej 
parametry klimatyczne s  w ca o ci kontrolowane. 

Uwzgl dniaj c rodzaj, grubo  i pocz tkow  wilgotno
drewna, maszyna susz ca samoczynnie tworzy i 
precyzyjnie utrzymuje wymagany klimat w komorze 
susz cej, dzi ki czemu drewno rownomiernie i trwale si
suszy, a  do osi gni cia wymaganej ko cowej wilgotno ci.
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Mobilno  maszyny 
Konstrukcja suszarni 

Futura®  jest oparta na 
idei
znormalizowanego
kontenera.

Konstrukcja ta umo liwia
przewoz maszyny za 
pomoc
standardowych
rodkow

transportowych
kontenerow, dlatego 
te  instalacja lub 
przestawienie
suszarni Futura® w 
nowe miejsce jest 
szybka i 
nieskomplikowana.

Aby zainstalowa
suszarni  pozwolenie 
budowlane nie jest 
wymagane.
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atwo  pod czenia i obs ugi suszarni 
Dostarczon  maszyn  susz c  do odbiorcy, nale y

postawi  na w a ciwe, wydzielone miejsce, pod czy  do 
pr du i u ywa  zgodnie z do czon  instrukcj  obs ugi.
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Mo liwo ci czenia kilku suszarni
(z innymi) w zestaw
Po po czeniu kilku suszarni Futura®, umo liwiamy u ytkownikowi

suszenie jednocze nie wielu ro nych rodzajow i wymiarow 
drewna, co umo liwia wi ksze mo liwo ci asortymentowe, oraz 
mo liwo ci dopasowania si  do chwilowych potrzeb w dalszej 
obrobce lub sprzeda y suchego drewna, bez zwi kszania
powierzchni magazynowych.
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Obs uga i nadzor technologiczny za pomoc
komputera PC. U ytkownik jedynie wybiera rodzaj, 
grubo  i wymagan  wilgotno  ko cow  drewna w 
specjalnym programie komputerowym, ktory jest 
do czony do maszyny – reszt  maszyna wykonuje 
samoczynnie.

Suszarnia dzia a dzi ki wbudowanemu specjalnemu 
komputerowi PLC, ktory, wed ug zainstalowanych 
algorytmow i receptur, samoczynnie nadzoruje i 
obs uguje maszyn . Suszarnia dostosowuje si
samoczynnie do czasowego stopnia wilgotno ci,
dlatego umo liwia suszenie drewna bez wzgl du na 
jego wilgotno  pocz tkow . Najwi ksz  zalet  jest 
oczywi cie mo liwo  suszenia wie ego drewna, 
ktore zawiera 90 lub wi cej % wilgoci! 

Sterowanie lub nadzor wi kszej liczby maszyn 
susz cych (w centrum suszenia) odbywa si  tylko 
przez jeden komputer PC. 
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Bardzo dobre suszenie tak e przy niskich 
temperaturach suszenia! 
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Obs uga i nadzor dzia ania odbywa si  przez komputer PC 
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Najni sze zu ycie energii elektrycznej 
potrzebnej do wysuszenia 1 m3 drewna 
Suszarnia Futura® do swojego dzia ania potrzebuje jedynie energii 

elektrycznej ( rednio 4kW/h), gdy  dzi ki swoim rozwi zaniom
technicznym i technologicznym optymalizuje ca y proces 
technologiczny i dlatego zu ywa minimaln  ilo  energii. 
Ca kowite zu ycie energii elektrycznej jest mniejsze ni  to, 
jakie konkurencyjne produkty porownywalnej wielko ci
zu ywaj  jedynie do obs ugi i wentylacji. 

Przy zakupie suszarni Futura® odbiorcy umo liwia si , e przy 
jednokrotnej inwestycji, bez jakichkolwiek dodatkowych 
kosztow zwi zanych z infrastruktur  (zbiorniki cieplne itp.) 
natychmiast rozpocznie suszenie drewna. 
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Zalety w porownaniu z konkurencj
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Streszczenie zalet: 
- suszenie wie ego drewna od 90% wilgotno ci i wi cej, do 8% 
- maksymalne wykorzystanie (input/output) suszenia drewna 
- wysoka jako  suszenia nawet wi kszych grubo ci, zarowno 

drewna li ciastego jak i iglastego 
- modu owo  systemu i sterowanie dzia aniem suszenia 

wi kszej liczby komor przez tylko jeden komputer PC 
- niskie zu ycie energii na wysuszenie 1 m3 drewna - 
  do 400 W/h 
- mo liwo  natychmiastowego u ycia suszarni – pozwolenie 

budowlane nie jest wymagane 
- automatyczny nadzor nad suszeniem i samoczynne wy czenie
- suszenie wzd u  stosu umo liwiaj  opatentowane p ytki

rozdzielaj ce, ktore nie pozostawiaj  zabrudze  lub zaciekow 
na drewnie 

- natychmiastowe suszenie umo liwia wi kszy obrot i 
dynamiczno  kapita u oraz atwiejsze planowanie zapasow, 
a dzi ki temu zauwa alne zmniejszenie drogich zapasow 
wie ego drewna 
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Opis techniczny, Futura® TL 
Wymiary zewn trzne:
- d ugo  8300 mm, 
- szeroko  2435 mm, 
- wysoko  2350 mm + 500 mm pokrywa. 
Wymiary przestrzeni komory susz cej:
- obj to  brutto 19 m3 
- d ugo  6000 mm, 
- szeroko  2200 mm 
- wysoko  1550 mm 
Wymiary drzwi maszyny susz cej:
- szeroko  2200 mm 
- wysoko  2020 mm 
Wymiary bocznych drzwi nadzoruj cych:
- szeroko  625 mm 
- wysoko  1300 mm 
Waga ca kowita maszyny susz cej wynosi 3500 kg 
No no : 15000 kg 
Wymiary stosu przygotowanego do suszenia na wozku: 
- d ugo  5800 mm 
- szeroko  2100 mm lub 2 x 1050 mm 
- wysoko  1400 mm na wozku 
Ca kowita moc przy czeniowa suszarni: 
- przy cze elektryczne 8 kW 
- rednie zu ycie do 4 kW/h 
Temperatura suszenia: do 46 oC.
Dzia anie przeciw grzybicze (fumigacja): 60-62 oC.
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Opis urz dze

Maszyna susz ca Futura ma form  standardowego kontenera z 
drzwiami czo owymi, s u cymi do za adunku i bocznymi 
drzwiami kontrolnymi: 

  - komputer osobisty z monitorem do obs ugi maszyny susz cej,
  - programy s u ce do nadzorowania i monitorowania suszenia 

na komputerze PC,
  - kolorowa drukarka do wypisywania graficznego obrazu 

trwania suszenia, 
  - programy do suszenia przystosowane do kilku podstawowych 

rodzajow drewna iglastego i li ciastego, fumigacja, 
  - sondy mierz ce do mierzenia relatywnej wilgoci w drewnie - 

4 sztuki,
  - mobilne dopasowane zewn trzne tory za adunkowe,
  - wozek do za adunku drewna (2 sztuki), 
  - wentylacyjno
  - separacyjne p ytki ze stali nierdzewnej o wymiarach: 

d ugo ci 950mm, szeroko ci 32mm, wysoko ci16 mm
(200 sztuk). 
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Urz dzenia dodatkowe

1 - pneumatyczny d wig z r k  - mobilny 
2 - wentylacyjno - separacyjne p ytki do rozdzielania 
3 - wozek do za adunku drewna 
4 - tory prowadz ce - mobilne 
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www.FUTURAdryingkiln.eu
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Wszystkie warto ci przytoczone
w prezentacji maj  charakter informacyjny

i mog  nie by  wi ce!




