
Løsninger til forrensning 
og sortering af korn 
til landbrugsvirksomheder

Maksimer 
værdien af 
din afgrøde



Hvorfor rensning er så vigtig

Du vil øge dit udbytte Du vil øge dit udbytte 
med sortering baseret med sortering baseret 

på kernestørrelse, på kernestørrelse, 
uanset om der er uanset om der er 
tale om maltbyg, tale om maltbyg, 

såsæd eller økologisk såsæd eller økologisk 
landbruglandbrug

Fjernelse af Fjernelse af 
fremmedlegemer og fremmedlegemer og 

urenheder vil reducere urenheder vil reducere 
slitage af dit udstyr, slitage af dit udstyr, 

som f.eks. transportører som f.eks. transportører 
og formalingsudstyrog formalingsudstyr

En helt ren afgrøde En helt ren afgrøde 
vil åbne op for nye vil åbne op for nye 
salgsmuligheder til salgsmuligheder til 
et bredere udvalg et bredere udvalg 

af kunderaf kunder

URENHEDERS INDVIRKNING
Efter høst er der ofte mange urenheder i 
kornet, som f.eks. snavs, småsten, plante- 
og insektaffald, såsædsskaller, ukrudt m.m.

Disse urenheder hindrer tørring og sikker 
opbevaring og forlænger og fordyrer 
processerne. Det ville ikke kun være dyrt, 
men også spild af tid, kræfter og penge at 
tørre urenhederne sammen med kornet.

Disse urenheder sænker kvaliteten 
af produktet og øger risikoen for 
svampeangreb under opbevaring.

Rensning kan ledsages af en sortering 
af kornprodukterne i forhold til kvalitet, 
hvilket er optimalt inden opbevaring, salg 
eller yderligere behandling.

KONVENTIONELLE AFGRØDER
Rensning af såsæd afhjælper problemer med korn 
inficeret af svampe eller andre uønskede rester på 
kornoverfladen.

KORNHÅNDTERING
Få maksimalt udbytte af dine afgrøder med rensning,  
uanset om dine afgrøder sælges som konsumkorn,  
anvendes til såsæd, foder eller andre formål.

ØKOLOGISK LANDBRUG
Løft din økologiske produktion til et nyt niveau og øg 
din omsætning med løsninger til effektiv håndtering 
af konsumkorn og foderkorn.

ANIMALSK PRODUKTION
Vælg en kornhåndteringsløsning til din bedrift, når 
det gælder om at sikre maksimalt udbytte af din 
råvareproduktion.

Hvordan kan rensning påvirke din forretning??



Kombi-renser KDC PLUS

KDC er en renser med en dobbelt rensefunktion: Ved sold 
og ved aspiratør. Soldene sorterer korn efter størrelse, og 
aspiratørenheden fjerner lette urenheder og støv ved hjælp 
af luft.

EGENSKABER OG FORDELE
• Effektiv sortering efter kernestørrelse gennem to lag 

sold.

• Lynkoblingssystem for nem og hurtig udskiftning 
af sold.

• Stort udvalg af sold for alle almindelige afgrøder. 

• Rensning ved aspiration efter størrelsessortering for 
maksimal fjernelse af støv.

• Begrænset belastning og slitage på renseren med kun 
roterende dele, så der ikke udsendes vibrationer.

• Alle udvendige komponenter er fremstillet 
af galvaniseret stål, der er egnet til udendørs 
installationer.

• Kritiske slidflader er fremstillet i rustfrit stål.

• Standard styreskab kræver kun strømforsyning.

• Dæmpere på gearmotorens momentarm reducerer 
belastning på soldtromlen.

• Et vakuum inde i tromlen begrænser støvmængden.

• Nem justering af soldtromlens vinkel med et håndtag 
(standard på KDC 8000 PLUS, ekstraudstyr på KDC 
4000 PLUS).

• Nem adgang til udtagning af kornprøver efter 
rensning.

• Nem inspektion under drift gennem flere 
inspektionsvinduer.

Kongskilde kombi-renser type KDC PLUS 
er en kombineret soldrenser og aspiratør 
med kapaciteter op til 80 t/t.  Den er ideel 
til forrensning af majs, byg, hvede, rug, ærter 
og bønner og kan ligeledes anvendes til 
såsædsrensning og maltbyg-sortering. På det 
indvendige sold fjernes store urenheder, og 
på det udvendige sold sorteres sand o.l. fra.  
Det justerbare bensystem muliggør trinløs 
indstilling af soldtromlens hældningsvinkel.

Rensning i aspirationskammer efter rensegang 
i soldtromle sikrer optimal frarensning af 
støv; aspirationsblæseren sørger for 100% 
vakuum og kan via tilkoblet rørføring 
transportere frarensede urenheder til eksternt 
opsamlingssted op til 15 m væk.

Bunden af indløbet er fremstillet i kraftigt 
rustfrit stål for vejrbestandighed.

Inspektionsvinduer på sidepanel og på 
aspiratøren kan nemt rengøres og udskiftes.

Nem adgang til udtagning af 
kornprøver efter rensning.

KDC 8000 PLUS
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Frarens ledes gennem rørføring op 
til max. 15 m væk.

Det er nemt at åbne sidepaneler, 
hvilket sparer tid og 

øger effektiviteten ved soldskift.

En lynkobling gør det nemt og 
hurtigt at skifte sold og 

klargøre til næste afgrøde.

Rensebørster er monteret på en 
fjederbelastet arm for effektiv ensartet 

belastning på ydersold.

TILBEHØR
• Stort udvalg af standardsold for alle almindelige 

afgrøder.

• Rensebørster til rengøring af ydersold.

• Regnskærm for motorer.

• OK 200 rørsystem og cyklon, tilsluttet til udløbet på 
aspiratørblæser for transport af urenheder.

• Hjulsæt for transport over korte afstande af KDC 
4000/8000 PLUS mellem forskellige lokationer.

SOLD
Kongskilde Industries tilbyder et stort udvalg af sold for 
størrelsessortering af kornkerner. Se datablad “Soldudvalg 
til KDC” for yderligere oplysninger.

Tekniske specifikationer KDC 4000 PLUS KDC 8000 PLUS

Maks. kapacitet forrensning, t/t* 40 80

Ansl. kapacitet såsædsrensning, t/t* 3 -17 6 - 34

Ansl. kapacitet maltbygsortering, t/t* 3 - 17 6 - 34

Soldtromle motoreffekt kW (HK) 1,5  (2,0) 2,2 (3,0)

Soldtromle motor omdr./min. 21,9 23

Blæser for aspiratør motoreffekt kW (HK) 4,0 (5,5) 4 (5,5)

Blæser for aspiratør motor omdr./min. 3.000 3.000

Snegl motoreffekt kW (HK) 0,75 (1,0) 1,1 (1,5)

Snegl motor omdr./min. 450 240

Styreskab strømforsyning (50 Hz) 3 x 400 V / Nominel 13,4 A 3 x 400 V / Nominel 15 A

Indløb for afgrøde OK 200 FK 250

Udløb for renset afgrøde OK 200 FK 250

Transportrør for frarensede urenheder OK 200 OK 200

Rørudgang fra snegl OK 160 OK 200

Soldareal, indvendig soldtromle, m2 4,1 7,5

Soldareal, udvendig soldtromle, m2 6,5 10

Vægt, maskine uden sold, kg 890 1.425

*Korn med rumvægt 700 kg/m3. Kapacitet påvirket af korntype og tilstand, fugt, urenhe-
der, vinkling af KDC, valg af sold.

KDC 8000 PLUS



Cyklon til aflevering af støv.KF 12 funktionsprincip. FRL 10 blæseren kan benyttes til 
udsugning af støv f.eks. i forbindelse 

med udløb på korntørreri eller sugestus 
for støv på elevatorer, snegle m.v. 

KF 12.

Kongskilde Aspiratører KF

Aspiratøren er egnet til at fjerne støv og lette urenheder 
fra kornet.

Aspiratørens konstruktion rummer mange muligheder 
for indbygning i kornanlæg. 
 
Vi anbefaler, at aspiratøren installeres, så kornet renses  
både inden det indlagres, og når lageret tømmes. Dette 
sikrer en optimal rensning af kornet.

FORDELE
• Modulopbygget system med stor fleksibilitet ved  

indbyggede løsninger.

• Nem adgang til regulering af rensefunktion. 
Reguleringen kan placeres overalt på rørledningen.



SÅDAN FUNGERER EN ASPIRATØR
Kornet passerer gennem en opadgående luftstrøm i 
aspiratøren. Luftstrømmen opsamler støv og lette urenheder, 
hvorimod det rensede korn falder ned gennem udløbet i 
bunden af aspiratøren.

Støv og lette urenheder suges med luftstrømmen gennem 
blæseren og videre ind i en rørledning til det ønskede 
afleveringssted.

KF 40 funktionsprincip. KF 40 monteret på stativ. Luftreguleringsspjæld for justering af 
sugekraft på aspiratør.

Blæserafgang kan drejes i alle 
retninger.

Tekniske specifikationer KF 12 KF 20 KF 40 KF 60

Maks. kapacitet (byg), t/t* 12 20 40 60

Motoreffekt blæsermotor kW (HK) 0,75 (1,0) 1,5 (2,0) 5,5 (7,5) 7,5 (10)

Motor omdr./min. 2.900

Motortype Flangemotor Norm motor B5

Vægt (inkl. motor) kg 75 105 250 260

Transportrør til frarens OK 160 OK 200 FK 300 2 x FK 300

Maks. anbefalet transportlængde for frarens (m) 25 15 15 15

 



Kongskilde Industries A/S
Tlf: +45 72 17 60 35 
grain@kongskilde-industries.com

www.kongskilde-grain.com

Vi er pionerer inden for transportblæsere. Vores systemer 
inkluderer transport, rensning og sortering af korn og 
råmaterialer - de er hurtige, effektive og miljøvenlige.

Hos Kongskilde sikrer vores engagerede team, at alle 
produkter og løsninger er i en klasse for sig selv - både 
når det gælder udvikling, test, produktion og installation. 

De driftssikre og skalerbare løsninger er designet i tæt 
samarbejde med vores kunder, der altid har det sidste ord. 
Dialogen er det første skridt mod den bedste Kongskilde 
løsning.

Løsninger til 
landbruget siden 1949
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