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Stela Laxhuber GmbH 

 firma rodzinna w trzecim pokoleniu, Dyrektorzy Zarządzający: 

     Thomas Laxhuber, Rainer Hettwer 

 firma założona w 1922 roku 

 zatrudnia ok. 150 wykwalifikowanych pracowników, włączając 26 stażystów 

 Zatrudniamy 55 pracowników w naszym zakładzie produkcyjnym, 25 

pracowników w dziale elektrycznym, 30 pracowników w dziale serwisu, 25 

pracowników w dziale inżynierii, budowy oraz projektowania, 10 pracowników 

administracyjnych oraz 8 pracowników w dziale sprzedaży.  

 =  Stefan Laxhuber 

 



Firma Stela zlokalizowana jest na południu Niemiec, 100 km na wschód od Monachium. 

W naszym zakładzie produkcyjnym (15 000 m²), produkujemy od 50 do 70 suszarni rocznie.  

 

Nasza fabryka  



Rysunek typowej dwutaśmowej suszarni Stela dla 

wysłodków buraczanych 

wejście 

produktu 

wyjście 

produktu 

Typowa, dwutaśmowa suszarnia dla wysłodków buraczanych.  

 



Zalety suszarni taśmowej w przemyśle 

cukrowniczym 

 Wykorzystanie niskotemperaturowych 

źródeł ciepła, często dostępnych w 

formie ciepła opadowego z produkcji w 

cukrowniach: 

 woda amoniakalna 

 woda barometryczna 

 ciepło z różnych systemów kogeneracji 

 wykorzystanie temperatury  już od 

40⁰C  

 wykorzystanie wieloobiegowych 

obwodów ciepła, dzięki czemu różne 

źródła ciepła mogą być powiązane 



 

CAPEX (koszty inwestycji): 

Wymagana powierzchnia suszenia dla odparowania 1 t wody/h: 20 - 30 m²/t wody 

Koszty inwestycji dla odparowania  1 t wody/h  250.000 - 300.000 EUR/t wody 

 

OPEX (koszty obsługi): 

Koszty obsługi:    ~ 100,00 EUR/dzień 

Roczne koszty konserwacji:    ok.  750 - 2250 EUR/rok, w zależności od wielkości suszarni 

  

Koszt części zamiennych:    1% kosztów inwestycji / rok 

Zużycie energii elektrycznej dla odparowania 1 t wody/h:  25 - 40 kWh/t wody (odpowiednio do temperatury suszenia) 

Zużycie energii cieplnej dla 1 t/h wody:   ok. 1.0 MWh/t wody (odpowiednio  do temperatury suszenia) 

 

 

Dane procesu suszenia wysłodków buraczanych w 

suszarni taśmowej 



 bardzo niska emisja TOC (total organic carbon = 

całkowity węgiel organiczny)  oraz VOC (volatile 

organic compounds = lotne związki organiczne) 

 emisja pyłu < 10 mg/Nm³   

 wysoka jakość produktu, wynikająca z pośredniego 

suszenia produktu (wysłodki są suszone gorącym, 

czystym powietrzem) - produkt nie ma kontaktu z 

gazami spalinowymi z procesu spalania węgla 

 brak zanieczyszczeń tlenkiem siarki  i tlenkiem azotu 

 niska temperatura suszenia → niska emisja zapachu 

 

Emisja z suszarni taśmowej stela 



Ponad 4000 suszarni w ponad 60 krajach na 

świecie 

 



Projekt: Südzucker AG 

Niemcy 

Typ: BT 4/6200-30 

Rok: 2014 

Produkt: wysłodki buraczane 

Wydajność suszarni: 96.0 t/h - od wilgotności 70% do 62.5% 

 



Projekt: Südzucker AG 

Niemcy 

Typ: BT 2/6200-48 

Rok: 2014 

Produkt: wysłodki buraczane 

Wydajność suszarni: 86.0 t/h - od wilgotności 70% do 61% 

 

•    

 



Projekt: Uddevalla Energi 

Szwecja, Uddevalla 

Typ: BT 1/6200-55.5 

Rok: 2015 

Produkt: sawdust 

Wydajność suszarni: 13.0 t/h - od wilgotności 55% do 8% 

 



Projekt: Sägewerk Schwaiger 

Niemcy, Hengersberg 

Typ: 3 x BT 1/6200-33 

Rok: 2006, 2011, 2014 

Produkt: trocina drewniana 

Wydajność suszarni: każda 10.5 t/h - od wilgotności 50% do 10% 

 



Projekt: Graanul Invest 

Latvia, Incukalns 

   

Typ: 2 x BT 1/6200-49.5 

Rok: 2014 

Produkt: trocina drewniana 

Wydajność suszarni: każda 14.1 t/h - od wilgotności 50% do 10% 

 



Projekt: Lafarge Cement  

Polska, Piechcin 

   

Typ: BT 1/6200-12 

Rok: 2014 

Produkt: SSW (twarde, rozdrobnione odpady) 

Wydajność suszarni: 10.0 t/h - od wilgotności 35% do 10% 

 



Projekt: Del-Tech / Canfor 

Kanada, Chetwynd BC 

Typ: BT 1/6200-34.5 

Rok: 2015 

Produkt: trocina i wióry drewniane 

Wydajność suszarni: 15.1 t/h - od wilgotności 45% do 8% 

 



Projekt: Del-Tech / Canfor 

Kanada, Fort St. John 

Typ: BT 1/6200-16.5 

Rok: 2015 

Produkt: trocina i wióry drewniane 

Wydajność suszarni: 11.2 t/h - od wilgotności 37.3% do 8% 



Projekt: Arauco 

Chile, Valdivia 

 

Typ: BT 1/6200–61.5 

Rok: 2011 

Produkt: kora eukaliptusa 

Wydajność suszarni: 46.0 t/h - od wilgotności 64% do 49% 
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Dziękujemy za uwagę ! 
 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej 

strony internetowej: 

www.stela.de 

mailto:sales@stela.de

