
Tork anordningen Futura®



Tork anordningen Futura® är patent skyddad
av all nationerna i världen.

Tork anordningen Futura® möjligör patente-
rade tekniska lösningar.

Europeiskt patentet EP- nr 1029211 bevisar
ursprunget av de tekniska lösningarna i 
19 patent punkter.

Medans Amerikanska patentet 
US 7,089683 B1 bevisar de tekniska 
lösningarna i hela 26 patent punkter.
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Futura®, 
internationella prisbelöningar för förnyning

Futura är en allsidig anording för torkning av virke och andra

bio material.

Sammanfattar de förnyande tekniska lösningar baserade på de

19 till 26 patenterade tekniska lösningarna.

Guld medalj                   Silver medalj                 Silver medalj



Drying Kiln Futura ®  presentation

Kuivain Futura®
on suojattu kan-
sallisilla paten-
teilla ympäri
maailman

Futura kuivai-
men edut taka-
avat patentoidut
tekniset ratkai-
sut

Eurooppalainen
patentti – EP
nro. 1029211
19 patenttia to-
distavat laitteen
teknisten ratkai-
sujen omaperäi-
syyden 

Amerikkalainen
patentti US
7,089,683 B1
myönsi 26 pa-
tenttia teknisille
ratkaisuille

Fördelar med tork anordningen

Tork processen börjar med att upphetta virket (färskt

virke-90% fukt eller mer), som i följande fas automa-

tiskt övergar till en kombination av nedtryckande

kondensations konvekterings torkning med växling,

delvis luft vädring. 

Efter slutlig önskad uppnådd fuktighet i virket (under

8%) övergar processen till sitt nya tillstånd som är

kondensering och kylning.Virket är sedan redo för

omedelbar omformning.

Tork anordningen Futura behöver för sitt arbete en-

dast 4 KW elektrisk energi per timme.
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Futura och dess fyllning
Volymen tork rum som Futura utgör är följande:

16 m³ ( 580x210x150 cm) – model TL och 

24m³ (630x210x200 cm) – model TLH.

Fyllningen går till så att: Till anordningen kopplas medföljande anvisningar.

På avsedda vagnar läggs virket i önskade dimensioner. Placerade torkande

element sorteras med hjälp av rostfira metal brädor (patenterad, tjocklek

1,6 cm, från inox plåt.) Med sin konstruktion möjligör de horisontal vädring

och torkning även under brädorna, därmed hindras omfärgning av virket

pga. brädorna.
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Torkningen utförs i en fullt övervakad och tillsluten plats.

Med hänsyn till sort, tjocklek och start fuktighet av virket, regu-

lerar anordningen nogrrant klimatet i torkplatsen så virket tor-

kas jämt till dess att det uppnått sin önskade fuktighet.
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Mobilisation 
av anordningen

Tork anordningens kon-
struktion har de storleks
måtten som en vanlig
standrad container har. 

Därför är det möjligt att
transportera anordningen
enligt standard reglerna
för transportsion av con-
tainrar. 
Även förflyttningen från
och till annan plats är
därmed också enkel och
snabb.

För att sätta upp anord-
ningen krävs ej något
byggtillstånd.
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Anordningen är enkel att starta och hantera
När anordingen överlämmnas till andvändaren och ställs på en

lämplig önskevärd plats, måste det elektrisitet fältet kopplas och

sedan kan andvändningen på börjas med hjälp av anvisningarna.
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Anordningens moduler

Med flera delar av tork anordningen Futura, kan också vid större

behov av torkat virke, tillfredsställas samtidigt som det är möjligt för

andvändaren att torka olika sorters och dimensioner virke. Pga

flera delar av tork anordningen är därmed behovet av lagerplats

mindre. Det möjligör en större anpassning av det tillfälliga behovet i

fortföljande produktion eller marknadsförsäljning.
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Anordningens funktion matas och övervakas genom PC da-

torn. Andvändaren i det bifogande programet väljer själv

ordning, tjocklek och det slutliga fukt tillståndet av virket. Allt

annat gör anordningen automatiskt själv.

Tork anordningen fungerar genom dess inbyggda matnings-

dator (PLC), som till grund  på insatta algoritmer och recep-

turer matar torkanordningen.

Det tillfälliga fukt tillståndet i virket anpassar sig självmant

varje gång, därför är det möjligt att torka virket oavsett dess

fuktighet från början.

Den viktigaste fördelen är naturligtvis att torka färskt virke-

som innehåller 90% eller mer fukt!

Kommunikationen eller rättare sagt övervakning av större

antal anordningar (i tork centrumet) kan bara utföras genom

en  PC dator.
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Effektiv torkning redan vid låga torktempera-
turer!
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Matning och övervakning av processen sker
genom PC datorn.
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Lägsta energi förbrukningen för 1 m³ virke

Tork anordningen Futura behöver endast elektrisk energi för dess

funktion. I genomsnitt ( 4KW/h). Med sin teknik och teknologi för-

storar den hela prossesen och därför behöver den minimala energi

mängder.

Anordningens sammanlagda energi förbrukning är mindre än den-

konkurrenterna (med samma storlek) behöver bara för matning

och ventilation.

Vid investering av Futura är det möjligt för kunden att bara göra en

investering/köp utan att behöva göra extra investeringar i infra-

strukturen (värme stationer....) omedelbart kan börja med att torka

virket.
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Fördelarna i jämförelse med konkur-
renserna

I tork anordningen Futura kan fullständigt
färskt virke läggas för torkning och utan att
behöva vänta på att virket når ett relativt lågt
fukt värde (t.ex fler månader eller års tork-
ningar i luften.)

Tork anordningen Futura behöver för sitt ar-
bete endast 4 KW elektrisk energi per timme.
Om i anordningen torkas t.e.x 10 m³ virke är
den genomsnittliga energi förbrukningen för
torkning 1m³ virke under 400W för en timmes
arbete.
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Sammanfattning av fördelarna
- torkning av färskt virke 90% eller mer till 8 %.
- maximal utnyttning (input/output) torkning av virke.
- hög kvalitet på torkning, även större tjocklekar likväl
barr som löv träd.
- moduliskt system, övervakningen av torkningen med
flera rum sker endast genom en PC dator.
- låg energi förbrukning vid torkning av 1m³ virke- till
400W/h.
- omedelbar andvändning av torkanordningen, byggtills-
tånd är ej nödvändigt.
- avtomatisk övervakning av tork processen och själv-ur-
koppling.
- Torkning på längden, vilket möjliggör att de patente-
rade tork brädorna inte lämmnar missfärgningar efter
sig på virket.
- omedelbar torkning möjliggör större vinst på det dyna-
miska kapitalet, och enklare planering av inköp, därmed
sjunker betydligt dyra inköp av färskt virke.
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Teknisk beskrivning, Futura® TL
Ytrre dimensioner:
- längden 8300 mm,
- bredden 2435 mm,
- höjden 2350 mm + 500 mm flik.
Dimensionerna för tork uttrymmet: 
- brutovolymen 19 m³- längden 6000 mm,
- bredden 2200 mm,
- höjden 1550 mm.
Dimensionerna för tork dörrarna:
- bredden 2200 mm,
- höjden 2020 mm.
Dimensionerna för sido övervakade dör:
- bredd 625 mm,
- höjd 1300 mm.
Massa: sammanlagda tork anordningens massa 
3500 kg.
Last förmåga: 15000 kg.
Dimensionerna för placerade förberedande 
för torkning på vagnen:
- Längden 5800 mm,
- bredden 2100 mm eller 2 x 1050 mm,
- höjden 1400 mm pa vagnen.
Sammanlagda kopplings styrkor för tork anordningen:
- elektrisk koppling 8 kW,
- genomsnittliga förbrukningen till 4 kW/h.
Torkningens temperatur: till 46 °C.
Anti svamp medel (fumigation): 60-62 °C.
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Beskrivning av utrustningen

Tork anordningen Futura har maåtten for standard containrar. Hela

anordningen inklusive dörrarna för fyllning och sido dörrarna:

- personlig dator med monitor för styrning av tork anordningen, 

- programerisk utrustning för matning och medföljande tork-

ning på PC datorn, 

- färg utskrivare för utskrivning av grafiska redovisningar av

tork prossesen, 

- torknings remiser för några grundliga sorters virke barr och

lövträ fumigation,

- mat instrument (nål) för att mäta den relativa fuktigheten i vir-

ket- 4 delar,

- flyttande tryck (yttre) på spåret för vagnar,

- vagn för virke(2 delar),

- distans luftvädrings brädor utav rostfrit inox plåt

längd 950, bredd 32, höjd 16 mm (200 delar).



Drying Kiln Futura ®  presentation

Kuivain Futura®
on suojattu kan-
sallisilla paten-
teilla ympäri
maailman

Futura kuivai-
men edut taka-
avat patentoidut
tekniset ratkai-
sut

Eurooppalainen
patentti – EP
nro. 1029211
19 patenttia to-
distavat laitteen
teknisten ratkai-
sujen omaperäi-
syyden 

Amerikkalainen
patentti US
7,089,683 B1
myönsi 26 pa-
tenttia teknisille
ratkaisuille

Tilläggs utrustning

1 - pnevmatisk hävarm – flyttbar 

2 - distans luftvädrande brädor för brädning

3 - vagn för virke

4 - upplaggda spår- förflyttbara
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www.FUTURAdryingkiln.eu



All information i presentationen 
ovan är preliminär!




