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Hranaté zásobníky

Hledat
Obslužné žebříky

Zásobníky se používají k uchování sypkých produktů při uskladnění nebo v
průběhu výrobního procesu. Hranaté zásobníky dodáváme vyrobené z

Zásobníky na popílek

pozinkovaných nebo klasickýc plechů opatřených nátěrem. Zásobníky je
Zásobníky na vápenec

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

Zásobníky na sůl
Zásobníky na pelety
Zásobníky na krmné směsi
Doplňkové vybavení

Ke všem druhům zásobníků

Doplňkové vybavení pro zásobníky
Nabízíme komplexní služby v oblasti krátkodobého skladování materiálů v

Revize zásobníků

potřeb pro mnoho oborů. Naše služby pokrývají celý proces realizace, od projekčních
prací až po dodávku a montáž zásobníků. Orientujeme se nejen na dodávky vlastních

Přestavby a přemístění

Reference

zásobníků ale i dodávky doplňků a příslušenství k zásobníkům včetně dodatečného
zastřešení a opláštění.
K zásobníkům dodáváme tyto doplňky:

Poptávka

Žebříky

Výkup

Pochůzné plošiny a podesty

Zásobník na sypké směsi
Zásobníky jsou
určeny pro

Bezpečnostní prvky

zásobnících. Zásobníky jsou tradičním způsobem řešení krátkodobých skladovacích

Opravy a renovace

Montáže zásobníků

můžeme dodat žebříky.

Technologie měření hladin
Bezpečnostní prvky

Zásobníky mohou být opatřeny
protivýbušnými klapkami.

Pochůzné plošiny

určeny pro
skladování a
expedici sypkých směsí.

Zastřešení stávajících zásobníků
Opláštění stávajících zásobníků

Zásobníky na sypké směsi jsou
určeny jak do vnitřních tak i do
venkovních prostor. Objem
skladovaného materiálu je

Součástí dodávky zásobníků

Dodávky zásobníků včetně doplňků a technologií

jsou pochozí lávky.

možné volit dle požadavků

Firma Morkus Morava s.r.o. již několik let dodává svým zákazníkům zásobníky a

zákazníka.

technologická zařízení pro skladování sypkých materiálů a směsí. Jedná se zejména o
skladování, dopravu, manipulaci a dávkování materiálů, tedy dodávku strojních

Zásobníky jsou vhodné

zařízení, jako jsou sila a zásobníky, šnekové dopravníky, míchače, dávkovače,

pro montáž do
technologických

Opláštění zásobníků

uzavírací komponenty, zařízení pro vzduchovou dopravu materiálu, výtlačné pumpy a
mnoho dalších.

celků určených pro
zpracování sypkých materiálů
a podobných provozů.

Ukázky doplňků zásobníků najdete ve fotogalerii:
Tabulka velikostí zásobníků je ZDE
Zásobníky je možné dodatečně
zateplit a opláštit.
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