Dobrodošli v prihodnosti sušenja lesa!

www.muehlboeck.com

Investicije v prihodnost
Hitreje. Gospodarneje. Boljša kvaliteta.
Ker je gospodarnost ključ do uspeha, smo občutno zmanjšali porabo električne in termične
energije.
Prej ko boste začeli uporabljati prednosti sušilne komore MÜHLBÖCK, prej boste imeli ekonomsko korist. Varčujete z energijo, znižate prehodni čas in optimizirate kvaliteto sušenja
Vašega lesa.

Po meri izdelane sušilne komore
Pregled sistemov

n M
 ÜHLBÖCK tip Classic
fleksibilna, klasična
komora za sušenje
v ečkrat preizkušen, ugoden sistem
sušilnih komor;
fleksibilne možnosti izvedbe za vsako
zahtevo

n M
 ÜHLBÖCK tip 606/1306
sušilna komora ekonomskega
razreda;
 nergijsko učinkovita sušilna komora
e
za vse potrebe

n M
 ÜHLBÖCK tip 603
visokozmogljiva sušilna komora
k omora za najhitrejše možno sušenje;
posebej za tanek les iglavcev

n M
 ÜHLBÖCK kanalni sušilnik
pretočni sušilnik
z a neprekinjeno sušenje v predelavi
lesa;
po izbiri na voljo kot sistem tip 1003
ali sistem tip Classic

n M
 ÜHLBÖCK tip 1003
sistem za varčevanje z energijo
	
sušilna komora za najnižjo porabo
termične energije

n M
 ÜHLBÖCK sušilnik za biomaso
Tračni sušilnik za biomaso z rekuperacijo toplote
 eprekinjeno sušenje žagovine z
N
nizko porabo termične energije

n M ÜHLBÖCK upravljanje sušenja K5
	
Obsežna funkcionalnost
Da se lahko osredotočate na bistveno

MÜHLBÖCK servisna služba.
Vedno na razpolago za Vas.
Servisni tim, ki po vsem svetu vse leto montira
naprave za sušenje, zagotavlja hitro in zanesljivo
skrb za stranke.

Seminarji na temo sušenja
Ostanite na tekočem.
Kot poseben servis za naše stranke ponujamo
redne seminarje na temo tehnik sušenja lesa. Tako
ostajate na tekočem in lahko v svojem podjetju v
praksi uporabite najnovejša spoznanja.
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