
ОБЛАДНА НН Я Д ЛЯ ПЕРЕРОБКИ ТА 
ЗБЕР ІГА НН Я ЗЕ РН А

ТОВ “ЗАВОД АГР ОП Р ОМИС Л ОВИХ  ТЕХ НОЛО ГІ Й ”



ПРО КОМПАНІЮ

ТОВ «Завод Агропромислових Технологій»   
це- вісім років успішної праці ,  протягом яких реалізовано більше  ніж 300 об’єктів 

на терріторії  України,а також здійснено вихід на Європейський ринок.

За ці  роки, сільгоспвиробники стали нашими надійними  партнерами.

Головна  мета компанії  –довготривалі відносини, засновані на взаємодії ,  необхідної 

для роботи і  ще більшого розвитку.

Для цього ми не тільки модернизували конструкційни якості  нашого обладнання, 

але й розвинули спектр послуг,  що надаються нашим клієнтам, такі  як  -  проектування 

комплексів любого ступеня складності ,  монтаж обладнання, пусконалагоджувальні 

роботи,  гарантійне,  постгарантійне  й  сервісне  обслуговування, навчання 

персоналу.

Успіх наших клієнтів – наш успіх.

ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



Установки поточного типу,  забезпечують максимальну 

добову продуктивність.  Наявність зони охолодження у 

нижній частині основного модуля.  Товщина зернового 

шару – 20см, що забезпечує рівномірний прогрів 

зернового шару по всій товщині.При переході з модуля 

в модуль зерно проходить крізь інвертор спеціальної 

конструкції ,  в якому проходить перемішування зерна - 

це забезпечує високу рівномірність сушки. 

Решета установки - змінні .  Можливо на вибір замовляти 

решета з оцинкованої або нержавіючої сталі .  Верхній 

і  нижній транспортери установки - скребкові .  Це 

забезпечує мінімальне травмування зерна. 

Комплектуються приборами термометрії ,  датчиком 

рівня зерна та поточним вологоміром.

Є можливість легко нарощувати продуктивність 

установки, шляхом додавання додаткових модулів.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ЗЕРНОСУШИЛЬНИХ УСТАНОВОК

Зерносушильні установки типу СЗМ 
призначені для безперервного сушіння зерна 
різних культур продовольчого,  насіннєвого, 
фуражного призначення будь-якого ступеня 
вологості .  Установка може експлуатуватися 
на відкритих майданчиках у всіх кліматичних 
поясах.   Працює на всіх видах палива:

• рідке паливо (ДТ, легка нафта, пічне піролізне паливо);
• солома;
• щепі, пелета, лузга;
• дрова. 
• природній газ;
• пропан-бутан (зріджений газ);

Зерносушильні установки виробляються по ТУ У 28.9-2934409891- 001 :2014

Зерносушильні установки типу СЗМ пройшли приймальні іспити (Протокол№05-60-2014від21 .05.2015) 

в УкрНДІПВТ ім.  Л.  Погорілого та рекомендовані до постановки у серійне виробництво.

ЗЕРНОСУШИЛЬНІ УСТАНОВКИ

ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



ЗЕРНОСУШИЛЬНА УСТАНОВКА СЗМ-6
Зерносушильна установка СЗМ-6  
має одну зону нагріву і зону охолодження. 
Установка поточного типу, забезпечує продуктивність при 
сушці кукурудзи с первісною вологістю 22-24% до 80 т/
добу. 
Це сама маленька установка з модельного ряду СЗМ. 
Може комплектуватися теплогенератором на дровах, 
соломі, рідкому паливі, газу. З часом можливо легко 
збільшувати продуктивність установкою додаткових 
модулів (зон нагріву і сушки).    
Наприклад,  господарство з Сумської області  с . 
Штепівка придбало у 2015 році СЗМ-6.  У 2016 році 
додали ще один модуль -  і  отримали СЗМ-10.  У 2017 
році додали ще один модуль -  СЗМ-16 .     
    
Ваша зерносушильна установка може розвиватися 
паралельно з Вашим господарством.

Ед. изм. СЗМ-6

Продуктивність,  при зниженні вологості

з 20% до 14%
пл.т/ч 6

Встановлена   потужність електродвигунів,  не 

більше:
КВт 16

Питома витрата палива при сушінні продовольчого 

зерна, не більше:

•  рідке паливо
кг/т%

м³/т%

1,0

•  тверде паливо 6-10

• природний газ 1 ,0-1 ,3

Габаритні розміри (довжина х ширина х висота), м: м 9,1х3,28х4 ,65

Маса установки кг 4600

Технічні показники

Схема технологічного процесу

ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



ЗЕРНОСУШИЛЬНА УСТАНОВКА СЗМ-6 ЗЕРНОСУШИЛЬНА УСТАНОВКА СЗМ-10
Зерносушильна установка СЗМ-10  
має дві зони нагріву і  одну зону охолодження. Між 
зонами нагріву розташований інвертор.    
   
Зерно, проходячи крізь інвертор, перемішується. Це 
забезпечує високу рівномірність сушки. Така сушарка 
може сушити до 150т. кукурудзи на добу, з первісною 
вологістю 22-24%.       
   
Продуктивність УстановкиСЗМ-10 можливо легко 
нарощувати додаванням додаткових модулів (зон 
нагріву) . 
Сушарка може комплектуватися теплогенератором на 
дровах,  соломі,  рідкому паливі ,  газу.

Ед. изм. СЗМ-10

Продуктивність,  при зниженні вологості

з 20% до 14%
пл.т/ч 10

Встановлена   потужність електродвигунів,  не 

більше:
КВт 28,5

Питома витрата палива при сушінні 

продовольчого зерна, не більше:

•  рідке паливо
кг/т%

м³/т%

1,0

•  природний газ 6-10

Габаритні розміри (довжина х ширина х висота), м: м 9,1х3,28х6,0

Маса установки кг 5200

Технічні показники

Схема технологічного процесу

ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



ЗЕРНОСУШИЛЬНА УСТАНОВКА СЗМ-16

Зерносушильна установка СЗМ-16  

має три зони нагріву і  одну зону охолодження. 

Сушарка має два інвертори, які  забезпечують 

перемішування зерна при переході з модуля в модуль. 

 

Така сушарка забезпечує добову продуктивність 

по кукурудзі до 250 т/добу.  Сушарка може сушити 

кукурудзу за оди прохід з первісною вологістю 38% . 

 

Сушарка може комплектуватися теплогенератором на 

щепі ,  соломі,  рідкому паливі ,  газу.

Од. вим СЗМ-16

Продуктивність,  при зниженні вологості

з 20% до 14%
пл.т/ч 16

Встановлена   потужність електродвигунів,  не 

більше:
КВт 38,2

Питома витрата палива при сушінні продовольчого 

зерна, не більше:

•  рідке паливо
кг/т%

м³/т%

1,0

•  природний газ 1 ,0-1 ,3

Габаритні розміри (довжина х ширина х висота), м: м 9,1х3,28х8,5

Маса установки кг 8500

Технічні показники

Схема технологічного процесу

ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



ЗЕРНОСУШИЛЬНА УСТАНОВКА СЗМ-20
Зерносушильна установка СЗМ-20  

має чотири зони нагріву і  одну зону охолодження. 

Сушарка має три інвертори, які  забезпечують 

перемішування зерна при переході з модуля в модуль. 

 

Така сушарка забезпечує добову продуктивність 

по кукурудзі до 350 т/добу.  Сушарка може сушити 

кукурудзу за оди прохід з будь-якою первісною 

вологістю. 

 

Сушарка може комплектуватися теплогенератором на 

щепі ,  рідкому паливі ,  газу.

Од. вим СЗМ-20

Продуктивність,  при зниженні вологості

з 20% до 14%
пл.т/ч 20

Встановлена   потужність електродвигунів,  не 

більше:
КВт 38,2

Питома витрата палива при сушінні продовольчого 

зерна, не більше:

•  рідке паливо
кг/т%

м³/т%

1,0

•  природний газ 1 ,0-1 ,3

Габаритні розміри (довжина х ширина х висота), м: м 9,1х3,28х10,5

Маса установки кг 10050

Технічні показники

Схема технологічного процесу

ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



ТЕПЛОГЕНЕРАТОР НА СОЛОМІ КТ-601

Теплогенератор на соломі з теплообмінником служить джерелом теплової енергії при 
підключенні до зерносушарок або систем повітряного опалення.  
Ефективно утилізує відходи, що утворюються при виробництві, виробляючи теплову енергію. 
В якості палива використовуються тюки соломи діаметром до 1,8м. Можливо також 
використання дров, щепи, зерновідходів та інше. 
Теплогенератор  складається з двох блоків- топкова камера і теплообмінник. 
Всі конструкції теплогенератора виготовлені з вогнетривної сталі. 
Топкова камера циліндричну форму та футерована вогнетривкою цеглою. 
При будуванні фундаменту під теплогенератор виконується камера зольнику. При закладці 
чергового тюка соломи, залишки золи проштовхуються до зольнику і  таким чином проходить 
самоочищення топкової камери. 
Процес горіння регулюється автоматично, за допомогою датчиків температури, максимальне 
значення якої досягає до +130оС. 
Процес сушіння здійснюється чистим  атмосферним повітрям. 
1 тюка соломи достатньо, щоб просушити 5т. кукурудзи за 1 прохід, для зняття вологості з 24% до 14%.

ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



Теплогенератор на щепі з теплообмінником служить джерелом теплової енергії при 
підключенні до зерносушарок та до систем повітряного опалення.     
Ефективно утилізує відходи, що утворюються при виробництві, виробляючи теплову енергію.
В якості палива використовуються: щепа, зерновідходи, пелета, паливна гранула, дрова.
Всі конструкції теплогенератора виготовлені з вогнетривної сталі.
Теплогенератор складається з двох блоків- топкова камера і теплообмінник.
Топкова камера футерована вогнетривкою цеглою. Комплектується бункером завантаження 
палива, з якого шнеком паливо подається до камери.
Процес горіння регулюється автоматично, за допомогою датчиків температури, максимальне 
значення якої досягає до +130оС.
Процес сушіння здійснюється чистим  атмосферним повітрям.
Витрата палива варіюється від 3 до 6 кг. на 1 т/%, в залежності від калорійності.

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР НА ЩЕПІ

ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



ТЕПЛОГЕНЕРАТОР НА РІДКОМУ ПАЛИВІ

Теплогенератор на рідкому паливі з теплообмінником служить джерелом теплової енергії 
при підключенні до зерносушарок,  до систем водяного і  повітряного опалення.
В якості  палива використовуються:  дизельне паливо, легка нафта,  пічне піролізне паливо.
Всі конструкції  теплогенератора виготовлені з вогнетривної сталі .
Теплогенератор  складається з -  пальника і  теплообмінника.
Встановлено пальник EcoFlame, виробництва- Італія.  Конструкція теплообмінника являє 
собою металоконструкцію ціліндричної форми. 
За допомогою технологічних люків на теплообміннику можливо  регулювати склад 
сушильно агенту –чисте атмосферне повітря або топкові гази.  При наявності  якісного 
палива,  можливо використовувати топкові гази -  у такому разі   витрати палива на 25% 
менше.  
Середня витрата пального при сушці соняшника 0,6-0,8л/т/% ,  по кукурудзі 1-1 ,2л/т/%

ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



ТРАНСПОРТЕРИ

Завод виробляє скребкові транспортери двох типів:  серії ТС  і серії ТЦС «Гусіна шия», які призначені для 
горизонтального, чи під кутом, транспортування сипучих матеріалів (зерна, муки, круп, комбікормів та 
інше) на елеваторах, млинах, комбікормових та інших зернопереробних підприємствах. Транспортери 
призначені для роботи в складі схеми технологічних процесів с тривалим режимом роботи, як 
всередині приміщення, так на відкритому повітрі.

ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



Силоси призначені для накопичення та довготривалого зберігання різних зернових культур, вологістю не більше 

14%. Мають вигляд ємкості циліндричної форми, виготовленої  з оцинкованої сталі.  Наш завод виготовляє силоси 

с плоским перфорованим та з конусним дном. Силоси з плоским дном відрізняються високою герметичністю, на-

дійністю.Особливість силосів з конусним дном є система самопливного вивантаження, що не потребує додатково-

го обладнання. Вони призначені для оперативного зберігання зерна.                     
Силоси з плоским дном

Модель Діаметр 
циліндру, м,D

Загальна 
висота силосу, 

м,Н

Об’єм силосу, 
м3

Ємність по 
пшениці, т

Силос СМ 120.1520П 12 16,1 1520 1100

Силос СМ 120.1380П 12 14,9 1380 1000

Силос СМ 120.1240П 12 13,7 1240 930

Силос СМ 120.1110П 12 12,5 1110 830

Силос СМ 97.805П 9.7 12,9 805 600

Силос СМ 97.625П 9.7 10,5 625 470

               
Силоси з конусним дном         

Модель Діаметр 
циліндру, м,D

Загальна висота 
силосу, м,Н

Об’єм силосу, 
м3

Ємність по 
пшениці, т

Силос СМ 86.690.К55 8,6 17,8 690 520

Силос СМ 86.620.К55 8,6 16,6 620 465

Силос СМ 86.550.К55 8,6 15,4 550 410

Силос СМ 86.480.К55 8,6 14,2 480 360

Силос СМ 86.410.К55 8,6 13,0 410 310

Силос СМ 75.480.К55 7,5 16,6 480 360

Силос СМ 75.425.К55 7,5 15,4 425 320

Силос СМ 75.375.К55 7,5 14,2 375 280

Силос СМ 75.320.К55 7,5 13,0 320 240

Силос СМ 75.265.К55 7,5 11,8 265 200

Силос СМ 51.208.К55 5,1 14,0 208 160

Силос СМ 51.183.К55 5,1 12,8 183 140

Силос СМ 51.158.К55 5,1 11,6 158 120

Силос СМ 51.133.К55 5,1 10,4 133 100

СИЛОСИ ЗЕРНОВІ

ЗАВОД
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ



НОРІЇ

Норія складається з

- черевика (нижня частина)
- головки (верхня частина)
- секції  обслуговування
- необхідної кількості  норійних секцій.
-  Привід норії  -  мотор-редуктор

Все норії  пофарбовані порошковою фарбою. 
Переваги такого способу фарбування: 
Порошкове фарбування забезпечує 
утворення удароміцного антикорозійного 
покриття,  яке працює в температурному 
діапазоні від -60 до + 150С і  забезпечує 
надійну електроізоляцію.Резкіе зміни 
температури не впливають на якість фарби.

Норії моделей НЗ-20, НЗ-50 призначені для вертикального транспортування сипучих матеріалів (зерна, 
борошна, крупи, комбікормів і ін.) На елеваторах, млинах, комбікормових та інших зернопереробних під-
приємствах. Норії призначені для роботи в складі схеми технологічних процесів з тривалим режимом 
роботи, як всередині приміщення, так і на відкритому повітрі.

Найменування параметру Од.вим

Величина

НЗ-20 НЗ-50 НЗ-100

Продуктивність по зерну (при 
щільності 750 кг / м.куб.,) Не менше   т/ч 25 50 100

Встановлена   потужність приводу кВт 2,2 5,5 11,0

Діаметр барабана головки і черевика мм 500 500 500

Швидкість стрічки м/с 2,3 2,3 3,1

Ширина стрічки мм 180 300 300

Поперечний переріз труби мм 244х244 380х265 380х265

Крок ковшів мм 200 200 160

Об›єм ковша л 1,5 2,5 4,0
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САМОПЛИННЕ ОБЛАДНАННЯ
Самоплинне обладнання, клапани перекидні  
Труби самопливні в стандартному виконанні виготовляються з листа товщиною 2 мм діаметром 150 мм, 
160 мм, 200 мм, 300 мм. Під замовлення можемо свальцевать труби самопливні з листа 3,4 мм або 6 мм. 
Клапана перекидні двох і трипозиційні з ручним керуванням у стандартному виконанні випускаються 
діаметром 150 мм, 160 мм, 200 мм, 300 мм. Під замовлення клапани перекидні можуть комплектуватися 
електроприводом. 
 
З’єднувачі поворотні  
з’єднувачі поворотні використовуються при монтажі Самопливів для забезпечення необхідного кута по-
вороту зернопроводів, використовуються як коліна. З’єднувач поворотний СП-80 ЕМ 0826.21.000:

ШАФИ КЕРУВАННЯ
Часто наше підприємство готує замовнику комплекс обладнання, в який можуть входити норії, шнеки, 
зерносушарка, бункери, силоси і т.д. В цьому випадку ми розробляємо і збираємо для даного об’єкта шафу 
керування технологічним процесом, яка  дозволяє ручну корекцію роботи комплексу або автоматичний 
контроль і підтримку заданих параметрів. Сучасний щит автоматики дозволяє розмістити силові і керуючі 
мікропроцесорні блоки в невеликому обсязі, забезпечуючи зручне їх обслуговування при експлуатації. 
Розташовуватися шафа автоматизації або шафа керування можуть в приміщенні і на відкритому повітрі, 
що можливо при захищеному виконанні металевого корпусу
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Адреса виробництва 
Харківська область, 

Харківський р-н, 
с .Надточії 

(050) 305 05 98 
(067) 828 02 80
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