
Urz dzenia transportu mechanicznego:
Przeno niki zabierakowo-zgrzeb owe (redlery)
Przeno niki rubowe korytowe i rurowe
Przeno niki spiralne
Wybieraki z komór, dozowniki rubowe
Podno niki czerpakowe

Urz dzenia transportu grawitacyjnego:
Rury spadowe, obejmy, wzierniki 
Rozdzielacze klapowe i rurowe
Zasuwy wzd u ne i poprzeczne
Workownice r czne zwyk e i aspirowane
Wychwytywacze magnetyczne
Kosze, zloty, segmenty kolan, przepustnice
Hamowniki (kolana szwedzkie)
Rury wydawcze sta e i obrotowe
Kolana dzwonowe

Urz dzenia transportu pneumatycznego:
Rury, uki, klosze szklane, z cza gumowe
Opaski zaciskowe, ruby mostkowe, klamry 
Obudowy szk a kontrolnego

luzy kurzowe 
Pneumocyklony sto kowe i cylindryczne
Filtropodajniki

Urz dzenia roz adunkowo-przyj ciowe:
Samochodowe wywrotnice hydrauliczne
Kosze przyj ciowe (w tym: najazdowe)
Zbiorniki stalowe do zbo a i innych produktów
Paletozbiorniki
Zbiorniki wagowe
Stacje BIG-BAG i rozworkowywacze

Urz dzenia aspiracyjne i wentylacyjne:
Cyklony od rodkowe
Odpylacze cyklonowe, workowe i patronowe
Zasuwy wentylatorowe, przewody aspiracyjne 
T umiki, kszta tki, ssawy itp.
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Jeste my polsk  firm
z ponad 50-letnim do wiadczeniem

w produkcji maszyn i urz dze  
dla przemys u spo ywczego.

Specjalizujemy si  w wykonywaniu wyrobów ze stali zwyk ej,
nierdzewnej i kwasoodpornej równie  dla innych ga zi przemys u.
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Mieszarki do produktów sypkich
Nawil acze poziome i pionowe
Uchwyty przegubowe (rotule) do monta u szyb 
i elewacji
Konstrukcje stalowe, komory i wiaty
Palety stalowe
Rolotoki
Rozdrabniarki
Ok adziny do betoniarek
Os ony i obudowy do urz dze

Realizujemy specjalne zamówienia takie jak:  
Forma do rotomouldingu
Tunel ociekowy dla zak adu mi snego
Suszarnia brykietu dla elektrociep owni
Myjka do folii dla zak adu recyklingu

Oferujemy pe en zakres dzia ania pocz wszy od wsparcia 
projektowego poprzez wykonanie, monta  i rozruch, ko cz c 
na obs udze i serwisie.

Wykonujemy tak e naprawy i remonty maszyn i urz dze  
oraz monta , przeróbki i adaptacje maszyn, urz dze  
i ca ych linii technologicznych na terenie kraju i zagranicy.
Demontujemy i montujemy w innym miejscu ca e zak ady 
produkcyjne lub linie technologiczne.

Oferujemy równie  wykonanie nast puj cych us ug:

Spawanie stali w glowych, kwasoodpornych i aluminium
Ci cie, gi cie, zwijanie i profilowanie blach i pr tów
Zwijanie i kszta towanie rur, profili i kszta towników
Zwijanie sto ków
T oczenie na prasie hydraulicznej
Toczenie – frezowanie
Cynkowanie ogniowe i galwaniczne
Wypalanie laserem i plazm
Piaskowanie
Nak adanie pow ok ochronnych
Walcowanie i naci ganie blachy do 20 mm 
na ok adziny walców i wyk adziny

Poza standardow  ofert  wykonujemy równie  
urz dzenia specjalne oraz  kompletne linie 

technologiczne dla ró nych ga zi przemys u 
wed ug przedstawionej koncepcji, wzoru lub 

dokumentacji technicznej, m.in.:
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