
CROCUS KORNBELUFTER 
 
 
 

Til koldbelufting af korn og 
andre afgrøder. 
 
Alle planteavlere og kornfirmaer kender 
problemet med et parti fugtigt korn, der 
skal ligge et par dage eller bare natten over
inden tørring. 
 
Crocus kornbelufter løser dette problem i 
en håndvending. 
 
Prisbillig og enkelt at bruge, Crocus 
kornbelufter er et beluftningsapparat med 
mange anvendelsesmuligheder. 

Tekniske data: 
Længde:  Ca. 2300 mm. inkl. ventilator.
Diameter:  125 mm. 
Motor:  1,1 kW, 2800 omdr./min. 
ventilator:  1500m3 /h. ved 

120 mm. Vandsøjle. 
 
 
 
 
 
 
 
Virkevangen 25, Assentoft 
DK-8900 Randers 
Denmark 
Tlf.: (+45) 8795 9300 
Fax: (+45) 8795 9309 
 



 

   

Virkevangen 25 • Assentoft • DK-8900 Randers • Tlf.: (+45) 87 95 93 00 • Fax.: (+45) 87 95 93 09  
                                           E-mail: crocus@crocus.dk •  www.crocus.dk          marts 2005 

 
 
 
 

Effekt dokumenteret af Statens Jordbrugstekniske forsøg 
 
Crocus kornbelufter består af  en ventilator, et 1,9 m. langt perforeret rør og tilhørende håndtag, der 
gør kornbelufteren let at håndtere. 
 
Crocus kornbelufter er let at betjene. Den skrues ganske enkelt ned i det produkt, der ønskes beluftet, 
ventilatoren monteres, hvorefter strømmen sluttes til motoren. Luften leveres af en ventilator med en 
1,1 kW motor. Ventilatoren er direkte påmonteret beluftningsrøret. På denne måde kan kornbelufteren 
belufte op til 1.000 hkg rent korn. 
 
Afprøvet i 1989, kontakt Crocus for en kopi af prøverapporten der dokumenterer beluftning og køling 
af forskellige kornafgrøder med varierende vandindhold og af varierende renhed. 
 
 
Betjeningsvejledning: 
Håndtaget påmonteres belufterrøret med lynkobling, og røret skrues lodret ned i det produkt der 
ønskes beluftet. Den perforeret del af røret skal være dækket af produktet. Håndtaget fjernes og 
ventilatoren påmonteres røret, hvorefter ventilatoren startes. 
 
Når produktet ikke ønskes beluftet mere, afbrydes strømmen og ventilatoren afmonteres. Håndtaget 
sættes på, og  røret skrues op af produktet. Ventilatorhjul og beluftningsrør renses efter behov. 
 
Lynkoblingen skal altid sikres med sikkerhedssplit. 
 
NB: Da ventilatoren skal køre med et vist modtryk, skal den være monteret på 

beluftningsrøret når motoren er i gang.  
 Installation skal foretages forskriftsmæssigt i henhold til gældende reglementer. 
 

      


