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A. Лук’яненко,
консультант,  

Міжнародна фінансова корпорація

Я
кщонавашусушаркуїздятьізсусід
ніхобластей,тоабоувасзанадто
низькіціни,абовисокаякістьза
низькоїціни?»—запитавя.«Щодо

ціни,товонаприйнятнадляклієнтів,алемоя
бізнесовапривабливістьнепов’язанаізціною,
—відповівОлексій.—Моя«фішка»втому,
щомоясушаркаїдедоних,аневонидомоєї
сушарки!!!».Післятакогоповоротубесідинам
зОлексіємдовелосявипитипотричашки
кави,докиянедослухавцюісторіюдокінця.

АграріївбагатьохобластяхУкраїнивідчу
ваютьбракпотужностейізсушіннязбіжжя.
Це—втрати,таможливо,збиткидляних.
Великіпідприємствазазвичаймаютьвласні
сушаркитаелеваториабобезжоднихтрудно
щівдомовляютьсяіпросушіння,іпрозбері
ганнязернанапотрібніїмшістьдев’ятьміся
ців.Іншакартина–усередніхтамалихгоспо
дарствах,якіщенезнайшлиобладнання,яке
бвлаштовувалоїхтехнологічноабобуло
доступнимзаціною.Керівниківтакихгоспо
дарстввбільшостівипадківлякаєсписок
документів,якіпотрібнооформитипідчас
інсталяціїсушарки,тасписокпотенційних
непроханих«гостей»ізпапкамитаручками,
які,мовбджолинамед,злітаютьсянаприваб
ливийзапахсушеноїкукурудзи.

Алеєбізнесмени,щопропонуютьагрогос
подарствамсушінняїхньоговрожаюнаїхніхже
майданчиках.Розрахунокдоволіпростий:якщо
господарствовезеврожайдокогось,власник
урожаюнесевитратинадоставкузерна,його
розвантаженнятанавантаження,самесушіння.
Водночасвласниковізернанедаєспокоюдум
капроте,щойогоможутьобважити,знизити
показникиякостіабозапропонуватизабратине
йогозерно.Олексійжеробитьнаголоснатому,

щоякщовінсушитьзернонамайданчикуклієн
та,усіцістрахизникаютьякросанасонці.
Питаннятількивтому,якорганізуватисушіння
врожаюсамеуклієнта.РішенняОлексійзнай
шов—ценевеликіфінськімобільнізерносу
шарки,щовстигаютьвисушитизернонадвох,а
інодійтрьохмайданчикахзаодинсезон.Тожя
намагавсяз’ясуватиубізнесмена,—який,до
речі,невважає,щоконкуренціяуцьомусег
ментідужевелика,—перевагимобільнихзер
носушарокMepuзадлятого,щобідеякіізневе
ликихгосподарствзмоглиїхгіднооцінити.

   Головноювідміноювідстаціонарнихсуша
рок,яклегкоздогадатися,ємобільність
сушарки,тобтонаявністьдвохабочотирьох
автомобільнихколіс,задопомогоюякихїї
можнавільнопересуватимайданчикомдля
встановленняузручнемісцетапереміщувати
зодногомайданчикунаінший.Навідмінувід
мобільної,стаціонарнасушаркавстанов
люєтьсянафундаменті,яснаріч,пересува
тисяпісляінсталяціїнеможе.

Завдякимобільностіталегкомупересу
ваннюмобільнусушаркупіслясушіннявро
жаюнаодномумайданчикуможнапросто
від’єднативідіншогозернопереробногооблад
нання,частковорозібратиіперевезтинадру
гиймайданчик,дейзібратиостаточновжев
новомумісці.ДосвідОлексіязасвідчує,щона
ціроботивінвитрачаєблизькочотирьохп’яти
діб.Засприятливогоклімату,щозабезпечує
часовурізницюустрокахзбиранняврожаю,
абозаопрацюваннянезначнихоб’ємівзерна
власниктакоїсушаркиможевстигнутипросу
шитизернотакожінатретьомумайданчику.

Щебільшеперевагможутьотриматиті
господарства,якіподбалипромобільністьне
тількисушарки,айусьогосушильноговузла.
Мобільнийсушильнийвузолмаєтакіокремі
мобільніскладові:засипнуяму,сушаркута
котелдляїїобслуговування.Такірішення
доситьпоширенівЄвропіщеізминулогосто
ліття.ВУкраїнівжетакожєаграрії,що
слідкуютьзаєвропейськимдосвідомта
обладналисвоїгосподарстватакимимобіль
нимисушильнимивузлами.

   Другоюзначноюперевагоюмобільних
сушарокMepuєвикористаннявід’ємноготиску
впроцесісушіння.Разомізвиборомкотла
одногоізтрьохваріантівпотужності—750,
1000,1500кВт—використаннявід’ємноготис
купозначаєтьсянапідвищенніякостісушіння.
Повітряздопомогоюспеціальнихвентиляторів
усмоктуєтьсяізкамерисушіння,аненагніта
ється,завдякичомузерновсушарцівису
шуєтьсярівномірніше.Крімтого,завдякитако
мурішеннюбезшкодидляякостізернаможна
підвищититемпературусушіннядо120,ане
до110°С,якзазвичай.Однакважливимєне
тількиоптимальнийвибірпотужностікотла,
ащейправильнетазбалансоване
визначенняоб’ємуповітря,щобудезігріватися
котломтависмоктуватисявентиляторами
від’ємноготиску.

   Третя,ібеззаперечна,перевагамобіль
нихсушарокMepuполягаєвтому,щоза
бажаннямклієнтазасипніямидонихможуть
комплектуватисьабовисокоточнимзбалан
сованимшнеком,абоскребковимтранспор
тером.Естафетуушнека/транспортера
зазвичайприймаєковшованорія.Надумку
багатьохекспертівелеваторщиків,саме
останняєключовимагрегатом,щозабезпе
чуєбезпроблемнуроботусушарки.Аджебез

доганнаіякіснароботазасипноїямитанорії
якєдиноговузлазабезпечуєзлагодженість
роботицілогокомплексу,що,своєючергою,
даєзмогуагропідприємствузаготовитиякіс
нішезернотаотриматибільшекоштівзаньо
гочерезшістьдев’ятьмісяців—колинаста
нечасвисокихцініпідприємствопочнепро
давативрожай.

   НасамкінецьОлексійздивувавменеще
однієюперевагоюмобільнихсушарок,прояку
янавітьнездогадувався.Вінрозповівпро
банк,якийфінансувавзакупівлюоднієїізйого
сушарок.«Виявляється,щомоясушарка—це
дужецікавазаставазточкизорубанку.Пере
вагоюцієїзаставиєте,щовонарухається,—
розказуєОлексій.—Явжерозрахувавсяза
сушарку,алеколинамені«висів»кредит,спів
робітникиризикменеджментубанкумалидеякі
сумніви(щодомоєїздатностірозрахуватися).
Прицьомувони,однак,врахували,щоуразі,
якщоянезможурозрахуватися,тобанклегко
отримаєзаставувідмене,босамазастава—
наколесахітранспортуватиїїдужелегко».Я
подививсянацездругогобоку:якщозгодом
менізнадобитьсябільшпотужнішасушарка,то
ялегкопродамсвоюзаринковоювартістюіз
безпроблемноюдоставкоюхочуЗакарпаття

та,доклавшигрошей,куплюновумобільну,з
потрібнимименіпараметрами».

   Після ду же ціка вої зустрічі із пред став
ни ком мобільно го аг рар но го сервісу я під
вів підсум ки та відмітив у но тат ках мо мен
ти, які слід вра хо ву ва ти під час до бо ру у 
ди лерів су шар ки для своїх по треб:

�   Норія—ключовийелементсушарки.Тож
вонамаєбутиякісновиконанаічіткозбалан
сована!Тутукрайважливийбагаторічний
досвідвиробника,якиймаєдобрупрактику
вирішенняцьогопитаннязурахуваннямпопе
редніхпомилоктавдосконаленимупродовж
кількохдесятилітьпродуктом.Тобтоварто
звертатисьдовизнанихвиробників,репутація
якихсвідчитьпроякістьінадійність.

�   Требазвернутиувагунанаявністьу
сушаркипопередньогоочищувачазерназі
своїмвласнимдвигуном.

�   Мобільназасипнаямамаєбутизмож
ливістюобертанняна180°щодоковшової
норіїсушарки.Цезабезпечитьбезпроблемну
роботуцьогоелементасушильноговузлана
будьякомумайданчику,ізбудьяким
розміщеннямобладнаннянаньому.

   Прослідкуйте,щобзерновийбункер
сушаркибуввиконанийповністюізгарячо

оцинкованоїсталі—вінвитримує
високутемпературу.

   Звертайтеувагутакожнатеплообмінник
татопкукотла,щомаютьбутивиконанііз
нержавіючоїміцноїжаростійкоїсталі,щовит
римуєнетількивисокутемпературу,алей
сильнінавантаження,викликаніраптовимипе
репадамитемператури.Цяособливістьдо–
помоглабагатьомпідприємствамуникнутипро
блемторікузимку,коливідключенняелектро
енергіївідбувалисьубудьякийчастапо
декількаразівнадобу.

   Бажанокупуватисушаркузівстановленим
усерединіпростим,надійним,довговічнимви
вантажувальниммеханізмом,щовзмозізабез
печитибезпроблемнуроботузависушування.
будьякоїсировинитазабудьякихумов.  
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i ІНФОРМАЦІЯ

Мобільна 
зерносушарка 

готова до переїзду

Мобільні зер но су шар ки. 
Особливості використання

Підчасоднієїзаграрнихвиставок,щопроходилацьогоріч,
япознайомивсяізбізнесменом,якийпрацюєнасходікраїни.
Запитавши,учомуполягаєйогобізнес,дізнався,щопідприємець
сушитьзернодекількомгосподарствамурізнихобластях.
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