Kdo dnes ještě mluví
o decentrálních lisovnách oleje?
Všichni, kteří přemýšlí o tom, jak by mohli snížit své výdaje na
pohonné hmoty až o 35 % nebo výrobou jedlého oleje více než
ztrojnásobit zhodnocení svých olejnatých semen.
Využijte vlastní řepku a vyrábějte z ní metodou lisování za studena své vlastní pohonné hmoty
a/nebo jedlý olej na prodej.

Vaše výhody:

1. Budete maximálně nezávislí na stoupání cen na trhu s naftou.
2. Plánováním zařízení podle vlastní potřeby dosáhnete optimální
hospodárnost lisovny oleje a rentabilitu investice.
3. Individuálním plánováním se docílí vysoké energetické účinnosti
zařízení.
4. Zákonem zaručené daňové úlevy na tyto pohonné hmoty do roku 2012.
5. Při řádném používání zaručujeme dodržení předběžné normy na pohonné
hmoty V DIN 51605, tím můžete sami ovlivnit kvalitu svých pohonných
hmot.
6. Lisovny jsou sestaveny z modulů a lze je bez problémů rozšířit.
7. Velmi nízká pracovní náročnost díky částečné automatizaci.
8. Výrazně snížíte náklady na krmení, protože si sami vyrábíte filtrační
koláč - hodnotné bílkovinné krmivo pro Vaše zvířata.
9. Tvorba přidané hodnoty z Vaší řepky zůstane 100 % ve Vašem podniku.

Například lisovna oleje na výrobu pohonných hmot s roční kapacitou 100.000 l zahrnuje:

příjem řepky,
čištění,
magnetický odlučovač
2 šnekové
dopravníky

lis na olej

pohotovostní silo,
rozdělení řepky,
zásobník na
surový olej
s míchadlem,

komorový kalolis s policejním filtrem a čerpadlem
na olej jakož i čerpací zařízení s nádrží na 2.500 l
a tankovací pistolí.
Celá lisovna potřebuje plochu cca 6 x 8 m
a výšku místnosti cca 5 m.

Tuto kompletní sestavu strojů obdržíte u nás za cenu 46.000,00 € bez DPH
Cena nezahrnuje náklady na montáž, k ceně se připočítá DPH v platné výši.

nebo například lisovna na výrobu jedlého oleje s roční kapacitou 20.000 l zahrnuje:
stáčecí nádrž 100 l,
lis na olej KK8,
kontejner na pelety

pohotovostní silo 500 l,
nerezovou sedimentaci
4x60 l.

Tuto kompletní sestavu strojů obdržíte u nás za cenu 18.000,00 € bez DPH
Cena nezahrnuje náklady na montáž, k ceně se připočítá DPH v platné výši.

Samozřejmě obdržíte u nás také lisovny s jinými ročními kapacitami oleje nebo individuální řešení
s přihlédnutím k Vašim prostorovým podmínkám a již stávající technice.
V osobním rozhovoru zjistíme ekonomickou efektivnost pro Vaši lisovnu s přihlédnutím k Vašim
individuálním provozním údajům a ukážeme Vám rentabilitu Vaší investice.
Pravidelně pořádáme tzv. dny lisoven na místech instalace naších strojů, kde máte příležitost
si prohlédnout lisovnu v provozu a mluvit s jejím provozovatelem o jeho zkušenostech.
Termíny prohlídek jsou možné i mimo tyto dny.
Během instalace, uvedení do provozu a následného provozu Vaší lisovny Vám naši pracovníci poskytnou
kompetentní a obsáhlou poradenskou službu a podporu.
Na přání můžeme celou lisovnu smontovat a předat ji Vám „na klíč“.
Potřebujete-li přestavbu stroje, obraťte se prosím na nás. Rádi Vám poradíme a zprostředkujeme Vám kontakt
s uživateli s víceletými zkušenostmi.
V případě potřeby Vám rádi nabídneme financování lisovny oleje.

Poradce v oblasti energetiky Dipl. – Ing. Ralf Heise e.K.
projektová kancelář pro využití
obnovitelných zdrojů energie
Croustillier 6
16259 Oderaue / OT Neureetz
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Fax: 033457 – 5893
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www.Energieberater-Heise.de
Nabízíme následující služby:
-

Zastoupení:

Poradenství v oblasti energetiky v podnikatelské a soukromé sféře
Plánování a realizace mobilních a stacionárních lisoven oleje
Kogenerační jednotky, vhodné na rostlinné oleje, s elektrickým výkonem 20 - 500 kW
Poradenství, vypracování projektu a sestavení fotovoltaických elektráren
Dodávání topných kotlů na pelety z obilovin, dřeva a oleje
Peletovací stroje, sušárny obilí, sila
Separační šnekové odvodňovací lisy
Financování zařízení
Termografie

