
LÒ ĐỐT TRẤU TỰ ĐỘNG 

------------------ 

Để đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa, tự động hóa ngày càng cao của thị trường cũng như giải 

quyết vấn đề về nhân công vận hành máy trong quá trình sấy nông sản. TRUNG TÂM 

NĂNG LƯỢNG VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP, ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM đã 

nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và triển khai sản xuất LÒ ĐỐT TRẤU TỰ ĐỘNG cung 

cấp nhiệt cho các loại máy sấy nông sản như: máy sấy tĩnh vỉ ngang đảo chiều gió SRA, 

máy sấy tháp, máy sấy tầng sôi, có các tính năng và đặc điểm như sau: 

- Công suất thiết kế nhiều cỡ từ 15– 500 kg trấu/giờ. 

- Thích hợp cho nhiều loại máy sấy như: máy sấy tĩnh, máy sấy tháp, máy sấy tầng sôi… 

- Cung cấp nhiệt cho các máy sấy lúa, bắp, cà phê… 

- Tự động cấp trấu và tháo tro (không tốn công lao động thủ công vận hành lò). 

- Hiệu suất lò đốt cao, chi phí chất đốt (trấu) thấp. 

- Không có khói bụi tro vào máy sấy. 

- Điều khiển nhiệt độ sấy tự động, và nhiệt độ sấy luôn ổn định ở nhiệt độ cài đặt. 

- Chất lượng sấy tốt, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. 
 

  

Lò đốt trấu tự động cung cấp nhiệt cho máy sấy tĩnh 

vỉ ngang đảo chiều gió SRA lắp ở Bà Rịa Vũng Tàu 

Lò đốt trấu tự động cung cấp nhiệt cho máy sấy 

Tầng sôi lắp ở Tanzania 

  

Lò đốt trấu tự động cung cấp nhiệt cho máy Sấy Tháp lắp ở Lấp Vò, Đồng Tháp 

Liên hệ:         Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp 

Đại học Nông Lâm TP.HCM 

Khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM 

ĐT/Fax: (++84) 8 3722 0725   

(Hoặc ThS Trần Văn Tuấn: 0908491324) 

Website: http://caem.hcmuaf.edu.vn 

                        Email: caem@hcmuaf.edu.vn 

    tvtuan2509@yahoo.com 
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