НАЙШИРША ЕКСПЕРТИЗА НА РИНКУ
ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ В УКРАЇНІ
KMZ Industries – єдиний український виробник елеваторного обладнання
зі 100% іноземним капіталом. Власник підприємства – інвестиційна компанія
Dragon Capital – гарант надійності компанії як ділового партнера.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО БУДІВНИЦТВА ЕЛЕВАТОРІВ
• Допомагаємо визначитись із необхідним обладнанням
• Виготовляємо елеваторне обладнання
• Монтуємо обладнання та навчаємо персонал замовника
• Автоматизуємо елеваторне обладнання та технологічні процеси на лінійних елеваторах
• Надаємо послуги з обслуговування елеваторного обладнання

ЕЛЕВАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ KMZ INDUSTRIES
СТАЛО БІЛЬШ ДОСТУПНИМ ЗАВДЯКИ ПРОГРАМАМ
ФІНАНСУВАННЯ ВІД БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ТА
ДЕРЖАВНІЙ ПІДТРИМЦІ АГРАРІЇВ
• Поверніть від 25% до 40% від вартості
обладнання (залежно від обраної програми).
1 834 найменування продукції KMZ Industries
внесені до Програми державної компенсації.

ВИРОБНИК ЕЛЕВАТОРНОГО
ОБЛАДНАННЯ №1 В УКРАЇНІ

• 7 провідних українських банків надають особливі
умови кредитування при купівлі нашої продукції.

РІШЕННЯ ДЛЯ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Обирайте, чиї умови вам більш до вподоби:
Credit Agricole, OTP Bank, Piraeus Bank, ProCredit
Bank, Агропросперіс Банку, Райффайзен Банку
Аваль чи Ощадбанку.

вул. Сергія Нігояна, 2, м. Карлівка,
Полтавська обл., Україна, 39500

Тел.: +380 (5326) 5 17 18
Факс: +380 (5346) 9 83 04

sales@kmzindustries.ua
www.kmzindustries.ua

МЕЗи
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БОРОШНОМЕЛИ

ФЕРМЕРИ

НАСІННЄВІ ЗАВОДИ

ПИВОВАРНІ

ВИРОБНИКИ СПИРТУ

СИЛОСИ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА

ВАРІАТИВНІСТЬ
• Для всіх видів зернових,
олійних культур, гранул і пелет.
• 88 моделей: місткість
зберігання від 10 до 18 000 т,
діаметр від 2,7 до 32 м.
• Для майданчика будь-якої
конфігурації: крок зміни
діаметра силосів ВВК – 1 м.

ТУРБОТЛИВІСТЬ
• Збереження якісних
показників зерна – мінімум
1 рік.
• Інтерактивна система
термометрії й рівня зерна.
• Система рівномірного
розподілу зерна.
• Великий вибір вентиляційних
систем.

УКОМПЛЕКТОВАНІСТЬ

ЯКІСТЬ

• Міцні та безпечні системи
естакад.
• Шнековий зачисний механізм.
• Пробовідбірник у стандартній
комплектації силосів на
плоскому днищі.

• Експлуатуються понад 15 років.
• Ідеальна геометрія деталей.
Високоміцна оцинкована сталь
марки S350GD європейських
виробників (покриття цинку –
до 600 г/м2).
• Витримують вітрові та снігові
навантаження, характерні
для України.
• Розрахункові навантаження
згідно DIN, ДСТУ, ДБН
та EUROCODE.

В експлуатації – силоси
KMZ Industries загальною
місткістю 7 мільйонів тонн

АВТОМАТИЗОВАНІ
ЗЕРНОСУШАРКИ

ТРАНСПОРТНЕ
ОБЛАДНАННЯ

ЕКОНОМІЯ

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

РІЗНОМАНІТНІСТЬ

БЕЗПЕКА

• Питома витрата природного
газу – від 0,9 м3/тонно-процент.
• Рекуперація.
• Робота на розрідженні. На
40% більш енергоефективна
порівняно із зерносушарками
на нагнітальному принципі.
• Енергоефективні пальники
прямого полум’я на газу.

• Система аспірації, що вловлює
до 97,85% пилу.
• Система пилопригнічення.

• Скребкові ланцюгові
транспортери продуктивністю
до 500 т/год.
• Стрічкові транспортери –
до 1 500 т/год.
• Шнеки з високою
продуктивністю – 200 т/год.
• Норії – до 800 т/год.

• Датчики безпеки.
• Оглядові вікна з оргскла,
люки – із захисною решіткою.
• Огороджувальні конструкції
на всіх рухомих елементах.
• Вибухорозрядні клапани
та аспіраційні патрубки
в норіях.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
• Сушіння всіх видів зернових,
олійних і бобових культур.
• Висока ефективність роботи
з вологим зерном.
• Регульована зона
охолодження.
• Робота на всіх видах палива
(у т.ч. підключення двох видів
одночасно).

МАСШТАБОВАНІСТЬ

ДБАЙЛИВІСТЬ

НАДІЙНІСТЬ

• Продуктивність від 9 до 300 т/год.
• Можливість розширення
та збільшення потужності
за рахунок додавання секцій.

• Безпилове
транспортування зерна
по закритих маршрутах.
• Башмак норії із фальшдном
для виключення застою
продукту.
• Колесо башмака норії по типу
«біляче колесо» – для щадного
прийому зерна.

• Підтримуючі ролики ланцюга
з кроком ~ 0,5 м.
• Підшипникові вузли провідних
європейських виробників.
• Тарілчасті пружини для
стабілізації ланцюга.

В Україні експлуатуються
понад 500 зерносушарок
KMZ Industries

15 років постійних інновацій
у транспортному обладнанні

СЕПАРАТОРИ

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
• 3-в-1. Поєднує функції
скальператора, сепаратора
і калібратора.
• Очищує всі види зернових,
зернобобових, олійних
культур, технічних культур,
кукурудзи. Ефективна робота
з вологим зерном.
• Можливість застосування
різних технологічних схем.

ПРАКТИЧНІСТЬ
• Швидка і легка заміна
гальванізованих решіт.
• Відсутність динамічних
навантажень і пилу.
• Барабан великого діаметра
(1270 мм) з ефективною
системою очищення.

ЕФЕКТИВНІСТЬ
• Решета з активаторами для
збільшення продуктивності
від 35% (кукурудза) до 100%
(горох і нут).
• Потужна аспіраційна система
видалення повітряним потоком
легких домішок (подача
повітря – 10 тис. м3/ год).

ЯКІСТЬ
• Велика площа решіт (16 м2).
• Продуктивність: до 200 т/
год при попередньому
очищенні та до 150 т/год при
первинному очищенні.

Продуктивність –
до 200 т/год у режимі
попереднього очищення

