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Kontrola zásobníku

Zásobníky se používají k uchování sypkých produktů při uskladnění nebo v
průběhu výrobního procesu. Hranaté zásobníky dodáváme vyrobené z
pozinkovaných nebo klasickýc plechů opatřených nátěrem. Zásobníky je

Zásobníky na vápenec
Zásobníky na sůl

možné používat ve venkovním nebo vnitřním prostředí. Instalovat lze
jednotlivé zásobníky i celé baterie.

Zásobníky na pelety
Zásobníky na krmné směsi
Doplňkové vybavení

Kontrola technického stavu

Revize zásobníků
Nabízíme provedení revizí Vašich stávajících szásobníků a posouzení jejich aktuálního

Revize zásobníků
Opravy a renovace

konstrukce zásobníku.

Bezpečnostní prvky

technického stavu ve vztahu k jejich dalšímu použití jak z hlediska suroviny, tak i z
hlediska očekávané další životnosti. Navrhneme Vám řešení a vypracujeme cenový
návrh na provedení případné opravy či renovace.

Přestavby a přemístění
Montáže zásobníků
Reference
Poptávka

Revize a kontroly zásobníků
Provádíme revize - kontroly - odborné prohlídky - měření - zkoušky skladovacích

Kontrola bezpečnostní prvků

zásobníků a dalších technických zařízení potřebných pro provoz zásobníků. Pro

skladovacích zásobníků

objednatele, vlastníky, provozovatele, správce zásobníků nebo technologií,

Výkup

zajišťujeme kompletní vedení revizní agendy vyhrazených technických zařízení, včetně

Zásobník na sypké směsi
Zásobníky jsou

archivace předepsané dokumentace - revizních zpráv, protokolů o kontrolách,
odborných prohlídkách, pasportů a podobně.

Kontrola plnění zásobníků

určeny pro
skladování a
expedici sypkých směsí.

Dodržování revizních prohlídek zásobníků

Zásobníky na sypké směsi jsou

Základem řádné péče o skladovací zásobníky je vždy průběžné sledování jejich stavu

určeny jak do vnitřních tak i do

– tedy provádění prohlídek, kontrol, revizí apod. V praxi jsou tyto pojmy často

venkovních prostor. Objem

zaměňované, chybně pojímané a tedy i nedostatečně plněné. Jejich zanedbávání

Kontrola naskladňovacích a

skladovaného materiálu je

přitom představuje jednu z nejčastějších příčin vzniku větších závad, jejichž odstranění

vyskladňovacích technologií.

možné volit dle požadavků

bývá většinou několikanásobně dražší než pravidelná revize či kontrola zásobníku.

zákazníka.

Zásobníky jsou vhodné
pro montáž do
technologických
celků určených pro

Kontrola dopravních cest

Standardní kompletaci sila najdete ZDE

Ukázky revizí zásobníků najdete ve fotogalerii:
Tabulka velikostí zásobníků je ZDE

zpracování sypkých materiálů
a podobných provozů.
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Kontrola dopravních cest
skladovacích zásobníků.
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