
     

    Kto mówi w dzisiejszym czasie  

    jeszcze o decentralnej olejarni?

      Dla wszystkich, którzy mają interes zmiejszyć swoje koszta na 

     paliwo o 35 % albo potroić wartość nasion olejnych

     przez produkcje oleju jadalnego w olejarnii.   

      Wykorzystajcie tłoczenie rzepaka na zasadzie "zimnego tłoczenia" do produkcji lub teŜ własnej 

      sprzedaŜy paliwa albo oleju jadalnego. 

Zalety przez nasze olejarnie:     1.  Państwo jest w duŜej mierze niezaleŜny od wzrostu cen diesla

                                                                    2. Przez odpowiednią koncepcje uzyska Państwo optymalną opłacalność 

                                                                        tej olejarnii i rentownośći z inwestycji

                                                                    3. Ta indywidualne koncepcja osiągnie wysoką wydajność energetyczną

                                                                        tych maszyn         

                                                                    4. W niemczech mają paliwa olejowe do końca roku 2012 niŜszy podatek

                                                                    5. Przy przepisowym uŜywaniu gwarantujemy osiągnienia jakości paliwa

                                                                        niemieckiej normy "V DIN 51605" i do zuŜycia własnego jakościowego

                                                                        paliwa.

                                                                    6. Ta technika jest modularna i moŜe być bez problemu rozszerzona 

                                                                    7. Bardzo niska nakład pracy przez półautomatyczny proces

                                                                    8. ObniŜanie własnych kosztów na karmę dla zwierząd, bo po produkcji 

                                                                        pozostają Makuchy, które są pełnowartościowe i mają wysoką   

                                                                        zawartość białka     
                                                                    9. Całe tworzenie wartości z rzepaka zostaje 100% u Państwa

Np.: Jedna olejarnia do produkcji 100.000 l/rok oleju przeznaczone na paliwo zawiera: 

                              

                               

                              odbiór rzepaka                                                    silos buferowy

                              oczyszczanie                                                       sortowanie rzepaka

                              magnetyczny sortownik                                      pojemnik na olej

                              2 przenośniki ślimakowe                                    z mieszadłem

                                           Tłocznia olejna                                                        Tłoczniafiltrowa z pojemnikiem, filtrem 

ooiiibezpieczeństwa,                                                                                           oraz  pompą na olej i zbiornikę o pojemnosci 2.500 l. 

                                                                                                                            Zbiornik jest z wlewakiem do napełniania.

                                                                                                                            Cały młyn zajmuje około  6 x 8 m i jest ok. 5 m

                                                                                                                            wysoki.                                                     

Oferujemy Państwu ten pakiet maszyn za netto 46.000,00 €
Cena zawiera ustawowy VAT bez montaŜu i transportu

albo np.: Jedna olejarnia do produkcji 20.000 l/rok oleju przeznaczone na olej jadalny zawiera:

                                    100 l pojemnik do napełniania                                    500 l silos buferowy

                                            Tłocznia olejowa KK8                                               4x60 l sedymentacja

                                            Pojemnik na pelety                                                     z stali szlachetnej

Oferujemy Państwu   ten pakiet maszyn za netto 18.000,00 €  
. Cena zawiera ustawowy VAT bez  montaŜu i transportu



   Oczywiście oferujemy teŜ inne pakiety olejarń, które produkują miejsze albo większe ilości oleju lub teŜ na 

   indywidualne rozwiązania dopasowane na pomieszczenia i istniejącą technike w firmie.

   

   Przy osobistej rozmowie ustalimy z Państwem ekonomiczność dopasowanej olejarni i obliczymy

   opłacalność tej inwestycji na konkretnej sytuacji firmy. 

   

   Organizujemy regularnie  "Dzień olejarni" u naszych młynarzy, na których Państwo ma okazję 

   zapoznać się z naszymi olejarniami.  Zapraszamy na zwiedzanie i na informacyjne rozmowy z     

   doświadczonymi  młynarzamy. Terminy do zwiedzania moŜna teŜ indywidualnie ustalić.  

   Podczas montaŜu, uruchomienia i funkcjonowania olejarni, dostaniecie Państwo kompetentną i rozległą 

   poradę oraz pomoc naszych pracowników.  

   Na Ŝyczenie moŜemy Państwu całą olejarnię zamontować i "pod klucz" oddać.

   Proszę, poinformujcie nas o ewentualnie koniecznych przebudowach Waszych maszyn. Chętnie 

   doradzimy Państwu oraz odpowiemy na kaŜde pytania oraz zaaranŜujemy kontakt z doświadczonymi

   młynarzami.

  

   W razie potrzeby moŜemy Państwu  zaoferować teŜ pomoc  zfinansowania olejarni.
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M  y oferujemy Państwu kolejne usługi i produkty:  

- Doractwo energetyczne dla firm lub osób prywatnych

- Planowanie i realizowanie ruchomych i stacjonarnych olejarń

- CHP od 20 – 500 kW elektrycznej wydajności  nadawane na oleje roślinne 

- Doradctwo, planowanie i realizowanie kolektorów słonecznych

- Transport kotłów grzewczych na zboŜe, drewno i pelety olejne

- Maszyny do peletowania, suszarnie dla zboŜa, silosy

- Separatory – odwadnianie przez wytłaczarke

- Finansowanie maszyn

- Termografia

              
    Przedstawicielstwo:  


