Posklizňové linky PAWLICA
Podrobnosti k posklizňovým linkám PAWLICA jsou k dispozici na www.pawlica.cz.
Veškeré technické dotazy ohledně servisu zodpoví vedoucí servisního oddělení Ing. Martin Fic na tel:
724 264 291, martin.fic@pawlica.cz. V Praze Ruzyni disponujeme skladem nejpoužívanějších ND, jako jsou
ložiska, hřídele, vodící řetězová kola.

1. Náhradní díly - speciální sleva na jednotlivé segmenty
• 15% na ND dopravníků i dodávky nových zařízení značek SKANDIA ELEVATOR,
JE-MA, HUTCHINSON, SØBY
• 5% na ND předčističek a čističek GEBR. RUBERG, SCHMIDT-SEEGER
(BÜHLER)
• 5% na ND sušáren STELA LAXHUBER
• skladové zásoby expedujeme ihned, díly na objednávku jsou běžně dodané během
3-5 pracovních dnů
2. Síta vlastní výroby pro stroje GEBR. RUBERG a SCHMIDT-SEEGER
• síta pro hrubé i jemné čištění různých velikostí a tvarů otvorů pro třídění
nejrůznějších plodin, např. pšenice, sladovnický ječmen, řepka, kukuřice, slunečnice,
mák, oves, hrách
• standardní cena za 1 síto (rozměr 1,5 x 1,0 m)

13.500,- Kč

• speciální cena za 1 síto (rozměr 1,5 x 1,0 m)

10.800,- Kč

3. Modernizace skladů
Máte problém s kondenzací, nebo porosty v sile, či podlahovém skladu? Hledáte řešení
monitoringu teplot uskladněného materiálu? Trápí Vás nespolehlivá vybírací fréza? Nebo byste
rádi posunuli řízení svého skladu do 21.století? Zavolejte nám, rádi Vaši linku “vymazlíme”:
•

ventilace a měření teplot – to nejzásadnější, chcete-li skladovat Vaší úrodu
skutečně kvalitně po dobu několika měsíců, nevyjímaje ani Vaše stará sila typu
LIPP, nebo VŽKG, třeba Vám schází jen vhodně doplnit odsávání pod střechou
sila..?

•

vybírací frézy - pracují pouze pár hodin v roce, ale je třeba, aby se na ně mohl
silomistr spolehnout; stále nové, avšak již prověřené, hrabičkové frézy SKANDIA
rozhodně stojí za pozornost!
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•

automatizace - přechod ze stávajícího tlačítkového řízení na průmyslový automat
ovládaný přes počítač s možností archivace teplot a provozních stavů, včetně
vzdáleného přístupu s online diagnostikou, nemusí být noční můrou

•

vážení - “přesné účtování dělá dobré přátele”, tak k obchodu přistupoval zakladatel
naší společnosti a my jeho názor sdílíme, a proto jsme připraveni Vás zasvětit
do světa přesného vážení - automobilové váhy PAWLICA TruckScale,
certifikované průběžné a průtočné váhy JESMA, nebo tenzometrické vážení
expedičních zásobníků

Ať už plánujete rekonstrukci, modernizaci, nebo rozšíření stávající “posklizňovky” v jakémkoliv
rozsahu, jdeme do toho s Vámi!

NOVINKA na závěr! Na veletrhu Techagro jsme se chystali odhalit novou podobu vize naší
společnosti. A tou je ucelená paleta služeb a produktů našim zákazníkům. Díky akvizicím v posledních
2 letech jsme rozšířili naše řady o webovou platformu na obchodování s obilím, společnost

GrainTerminal s.r.o. a společnost AGE s.r.o., spolehlivého výrobce a dodavatele ocelových hal
a technologie pro chov a výkrm prasat a drůbeže.
Více informací o nových členech naší skupiny naleznete na webových stránkách:

www.grainterminal.cz

www.age.cz
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