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Lehké opravy sil
Lehká oprava smaltovaného sila řeší případnou netěsnost, korozi či
mechanickou závadu jen na přechodnou dobu. Většina lehkých oprav se
provádí za plného provozu zemědělského sila, to znamená že silo nemusí

Sila na dřevní odpad
Sila na popílek

být vyprázdněno. Upozorňujeme že pro trvalé odstranění případných
závady je potřeba povést opravu střední nebo generální.

Sila na pelety
Doplňkové vybavení
Revize sil

Stavba sila na cement z

Montáže a demontáže sil
Nabízíme provedení montáží, demontáží sil a skladových objektů. Vypracujeme Vám

Opravy a renovace sil
Přestavby a přemístění sil
Montáže a demontáže sil
Reference

renovovaných plechů.

Smaltovaná sila

cenový návrh na provedení montáže, demontáže sil nebo kompletních skladových
objektů. Veškeré montážní a demontážní práce provádí naši proškolení pracovníci s
mnohaletými zkušenostmi. Naše výjezdní montážní skupiny jsou schopny provést
kompletní, nebo částečné montáže a demontáže sil a návazných obslužných
technologií. Dále nabízíme demontáže a odkupy nepotřebných sil, včetně jejich odvozu.

Poptávka

Specialisté na sila

Výkup

Dodáváme smaltované sila na
různé sypké materiály.

Díky svým mnohaletým zkušenostem a realizovaným zakázkám po celé České

Demontáže
technologických celků

republice může firma Morkus Morava s.r.o. nabídnout svým zákazníkům kvalitní služby
v oblastech: montáže a demontáže sil, montáže a demontáže technologických

Provádíme

zařízení. Garantujeme vysokou kvalitu podloženou mnohaletými zkušenostmi.

demontáže

Samozřejmě výsledky naší odborně způsobilé činnosti nejsou dány slovy, ale

Povrchová úprava sil

technologických
celků, strojů, hal, kotelen,
provozů, kovových konstrukcí

realizovanými zakázkami a zejména důkladnou certifikací kvality.

Výhody našich služeb:

všech typů jeřábů, mostních
konstrukcí, vodáren, nádrží, sil,
hal, provozů a veškerých
dalších zařízení a technologií,
Provádíme demontáže, úpravy
a vystěhování velkých strojů či
zařízení, které nejsou schopny
transportu bez předešlé
úpravy. Vytěžujeme kovové
odpady z demoličních a
likvidačních akcí. Za dobu své
existence provedla společnost
řadu technicky zajímavých a
technologicky často
mimořádně složitých akcí.

disponujeme potřebným technickým vybavením
Provádíme i finální povrchovou

díky zkušenostem jsme schopni realizovat i velmi složité zakázky

úpravu v odstínech RAL.

disponujeme týmy vyškolených a certifikovaných montérů
striktně dodržujeme nařízení v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí

Vyskladňovací technologie

Cílem společnosti Morkus Morava s.r.o je trvale udržovat a posilovat důvěru a spokojenost našich
zákazníků. Poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb v oboru demontážních a montážních prací
pro zemědělství i průmysl.

Ukázky demontáží sil najdete ve fotogalerii:
Ukázky montáží sil najdete ve fotogalerii:

Sila dodáváme včetně
dopravních cest a technologií.
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