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Orange Climate Verhulst vindt in Mooij Agro de partner voor de verkoop en ondersteuning van

de VaccTek® Condensdroger; de alles-in-één machine voor de opslag van landbouwgewassen. 

De nieuw ontworpen VaccTek® Condensdroger is in staat alle bewaarfasen voor de

landbouwmarkt uit te voeren, zoals condensdroging / nadrogen, mechanische koeling,

verwarming en ventilatie met buitenlucht. Alles verwerkt in slechts één machine; de VaccTek®

Condensdroger. 

Door de krachten van beiden firma’s te combineren, zijn we ervan overtuigd de landbouwmarkt

te voorzien van een robuuste, solide en energiezuinige machine, vooral in die gebieden waar

klimaatomstandigheden of speciale gewassen een uitdaging vormen.

De VaccTek® Condensdroger biedt een zeer korte droogtijd, waarbij zelfs tot 70% energie

bespaart wordt. Het heeft een groot temperatuurbereik van min 3 tot 38 graden Celcius, waarbij

geen verwarming nodig is. Een opslag van maximaal 720 ton uien kan worden gecontroleerd en

bestuurd door slechts één VaccTek® Condensdroger, die wen droogcapaciteit biedt van 200

liter/uur bij 70% RV. Dit leidt absoluut tot een hogere kwaliteit van het opgeslagen product. 

De combinatie in luchtbehandeling en opslagtechnologie zorgt voor deze volgende stap in een

technisch hoogstaande innovatie. Behoudt de volledige controle over het drogen van

opgeslagen gewas en geniet van de gemoedsrust en het gebruiksgemak van de VaccTek®

Condensdroger. 

Mooij Agro BV is opgericht in 1981, onderdeel van Hotraco Group en is gevestigd in Horst,

Nederland. Mooij Agro heeft een breed scala aan eigen vestigingen en distributeurs over de hele
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Orange Climate Verhulst en Mooij Agro brengen de VaccTek®

Condensdroger naar een hoger niveau.



wereld met ervaren mensen in verkoop, service en after-sales. Meer informatie via de website

van Mooij Agro. 

https://www.mooij-agro.com/nl/7/producten/vacctekr-condensdroger
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