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S TRAZAR PELLET
O nás
Vážení zákazníci,
Společnost STRAZAR PELLET s.r.o. je neustále se rozvíjející

rodinná ﬁrma, která působí již řadu let v oblasti výroby

technologických zařízení v zemědělském a dřevozpracujícím

průmyslu. Výrobním programem naší společnosti je projekce

a výroba strojů a zařízení na zpracování a úpravu zemědělských

komodit a biomasy. Námi navrhované a vyráběné technologie

zaručují komplexní řešení v dané oblasti a vyznačují se jak kvalitou

zpracování, tak i spolehlivostí.

Seznamte se s naší nabídkou produktů,
Vaše spokojenost je naší prioritou

Srdečně zveme ke spolupráci

Jaroslav Janák
CEO

www.strazarpellet.com

Stroje & Zařízení

Komodity pro Bubnovou sušičku SPB

Bubnové sušičky SPB jsou koncipovány a navrženy pro sušení
biomasy a zemědělských komodit jako jsou:

Dřevní štěpka

Dřevní pilina

Zrna obilovin

Trávní plodiny

Kukuřice

Slunečnice

Vojtěška
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Pásová sušárna
Bubnové
sušičkyAGRO
SPB
Stroje a zařízení na zpracování biomasy, agro materiálu, zemědělských
komodit, obilovin, chmele, konopí, aj.

Naše společnost se zabývá projekci, výrobou a prodejem technologických zařízení pro zpracování
biomasy, agro komodit, dřevního odpadu a agromateriálu, strojů a zařízení pro úpravu a přípravu
suroviny pro další zpracování jako je sušení, granulacepeletování a briketování.

Vyrábíme a dodáváme pásové a bubnové sušárny dřevních pilin, štěpky, biomasy, obilovin, chmele,
konopí, plastové drtě pro zpracovatele plastového odpadu a jiné provozy vyžadující sušení sypkých
surovin. Dalším souvisejícím výrobním programem společnosti je výroba a dodávky šnekových
dopravníků, dávkovačů sypkých hmot, dopravních  transportních ventilátorů, odlučovačůcyklonů
sypkých hmot. Ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními partnery se podílíme na dodávkách
malokapacitních i velkokapacitních peletovacích a briketovacích linek. Společnost sídlí ve vlastním
administrativním a výrobním areálu, ve kterém jsou tyto technologie projektovány, vyráběny a následně
expedovány k zákazníkům. Námi dodávané technologie jsou vyráběny našimi zaměstnanci
z tuzemských a evropských kvalitních materiálů a komponentů.

www.strazarpellet.com

Stroje & Zařízení

Peletovací, granulovací linky SPB

Peletovací, granulovací linka SPL20
sestava s přihrnovacím šnekem
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Díly a součásti peletovací linky
Teplovzdušné kotle 300 kW – 1,5 MW

Transportní a dopravní ventilátory

od 2,2 kW–22 kW / 1 200–18 500 m3/hod

Přihrnovací šneky

Plnička velkoobjemových pytlů s váhou

Rotační odlučovač  dávkovač

Korečkové
dopravníky

Stojaté míchačky

Šnekové dopravníky

Pásové dopravníky

www.strazarpellet.com
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Teplovzdušný kotel bubnových sušáren
Popis teplovzdušného kotle
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1. Topeniště, palivo – dřevní štěpka, dřevní pelety, agro pelety
2. spalovací komora
3. směšovací komora
4. dohořívací komora
5. havarijní komínová klapka
6. odlučovač jisker a prachu
7. vstup primárního vzduchu pod rošt (ventilátor)
8. vstup sekundárního vzduchu topeniště a spalovací komory (ventilátor)
9. vstup vzduchu do směšovací komory – regulace servopohonem
10. vstup vzduchu pro regulaci teploty
11. výstup sušicího vzduchu do válce 50–350 °C
12. odvod prachu a jisker
13. termočlánek teploty topeniště 1 200 °C
14. termočlánek teploty spalovací komory 1 600 °C
15. termočlánek pro regulaci požadované sušicí teploty 600 °C
16. termočlánek vstupní sušicí teploty 600 °C
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Popis bubnové sušárny SPB
Technologie bubnové sušičky, horkovzdušného kotle
a dopravních cest je z hlediska procesu řízení jeden
funkční celek. Materiál je v bubnu otáčením
přesypáván a za pomocí suvných lopatek posouván
k odsávací komoře. Suché piliny jsou pak z válce
odsávány odtahovým ventilátorem do odlučovače
a následně šnekovým dopravníkem do zásobníku
suchého materiálu, popřípadě do zásobníku lisu.
Odlučovač pevných částic – cyklon s odtahovým
ventilátorem zajišťuje odvod páry a prachu ze sušicího
bubnu, z odlučovače pak páru vzduchotechnickým
potrubím mimo objekt. Sušička je osazena elektro
pohony s převodovkami tak, aby byla při chodu
zařízení minimalizována náročnost vstupní energie,
tímto pracuje ve velice úsporném energetickém
režimu.

Popis zařízení
Horký vzduch
Sušený materiál
Odvod vzduchu

Sušárna je vytápěna kotlem vlastní konstrukce
určeném pouze k tomuto účelu, kotel je plně
automatizován, jako palivo lze použít dřevní štěpku,
pelety, popřípadě piliny. Sušička může pracovat
v režimu manuálním za asistence obsluhy nebo může
být automatický regulována řídicím systémem.
Obsluha sušárny je závislá od sestavené varianty
a spočívá v dohledu nad správným chodem
jednotlivých zařízení, nastavováni požadovaných
teplot regulátorů vstupní a výstupní teploty, doplňováni
materiálu do zásobníku paliva, sledováni hladiny
materiálu v násypkách sušárny a v provádění základní
údržby.
Sestava je osazena bezpečnostními prvky, jako je
například bezpečnostní termostat výstupní teploty,
snímač teploty podavače paliva a snímač uzavření
víka násypky paliva. Sušicí buben je vybaven
bezpečnostním termostatem, který v případě
překročení teploty odstaví kotel a ventilátor. Celý
systém se ovládá dotykovým panelem, na kterém je
přehledně graﬁcky znázorněna technologie.

Přívod horkého vzduchu
z teplovzdušného kotle
80 – 350 °C

Rotační tříkomorový válec

www.strazarpellet.com

Přívod sušeného
materiálu

Stroje & Zařízení

Bubnová sušička SPB30AGRO

Systém jednokomorového válce je určen pro sušení materiálu převážně rostlinného původu
a pro sušení do teplot 120 °C. Materiál je ve válci přesypáván rotací válce a posouván
posuvnými lopatkami po celé délce válce. Do sušicího válce je přiváděn pomocí transportních
ventilátoru sušicí vzduch z kotle. Horký vzduch je přiváděn pomocí ventilátorů, které jsou
součástí kotle a jsou regulovány požadavkem na teplotu a objem pro každou zónu zvlášť
středovým potrubím. Teplotu je možné nastavit samostatně pro každou zónu. Přebytečný
vzduch je pak odsáván z válce odtahovým ventilátorem do odstředivého odlučovače.
Systém je určen pro sušení materiálu o vstupní vlhkosti do 90 % a velikosti max. do 50 mm na
výstupní vlhkost až na 0 %. Lze sušit komodity jako je vojtěška, chmel, konopí, stonky pícnin,
kukuřice aj. obiloviny. S úpravou kotle je sušička vhodná i pro sušení dřevní štěpky.
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Řídicí systém a bezpečnost zařízení
Sestava je osazena bezpečnostními prvky, jako je např. bezpečnostní termostat výstupní teploty,
senzor teploty uvnitř bubnu, snímač teploty podavače paliva, snímač uzavření víka násypky paliva,
senzory teplot v komorách kotle a komínová klapka pro odvod tepla mimo sestavu. Sestava je
napojena na tlakový přívod vody pro případ zahoření materiálu v bubnu. Sušicí buben je vybaven
bezpečnostním termostatem, který v případě překročení teplot odstaví kotel a ventilátor, uzavře
přívod tepla do sestavy a v případě zahoření spustí hasicí proces pomocí servoventilu a tlakové vody.
Celý systém se ovládá dotykovým panelem, na kterém je přehledně graﬁcky znázorněna technologie
a stav všech komponentů během procesu sušení s potřebnými údaji. V případě poruchy je obsluha
upozorněná vizuálně červeným výstražným světlem a akusticky sirénou. Případné závady jsou pak
na displeji vypsány s popisem závady.

www.strazarpellet.com

Technická data

Stroje & Zařízení

Modelová
řada SPB

Množství výstupní
suroviny při
vlhkosti 8–12 %

Množství vstupní
suroviny při
vlhkosti 35–45 %

Tepelný výkon
kotle
palivo

Požadovaný
elektrický příkon
sestavy

SPB5

max. 500
kg/hod.

cca 800
kg/hod

300 kW
štěpka 30 %

18 kW

max. 1 000
kg/hod.

cca 1 600
kg/hod

800 kW
štěpka 30 %

32 kW

max. 1 800
kg/hod.

cca 2 800
kg/hod

1,2 MW
štěpka 30 %

44 kW

max. 3 000
kg/hod.

cca 4 500
kg/hod

1,5 MW
štěpka 30 %

63 kW

SPB10
SPB20
SPB30

Technická data SPB30
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Realizace

www.strazarpellet.com

Stroje & Zařízení
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S TRAZAR PELLET
Poznámky

www.strazarpellet.com

Kontakt

Stroje & Zařízení

STRAZAR PELLET s.r.o.
Štefánikova 220/20H
742 21 Kopřivnice
IČO: 04271718
DIČ: Cz04271718

www.strazarpellet.com
www.strazar.cz
info@strazarpellet.com
strazar.pellet@seznam.cz

Jaroslav Janák
CEO
+420 773 509 870
Petra Janáková
Obchodní Manager
+420 797 996 211
Ivana Janáková
Fakturace
+420 797 996 210
Výrobní Manager
+420 725 014 398
Servisní oddělení
+420 602 618 811
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