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Na tomto webu naleznete návod jak posuzovat nejdůležitějších části
posklizňové linky – potřebné pro čištění, sušení či následné skladování. Při
rozhodování o nákupu nové technologie doporučujeme vždy důkladně

Sušárny obilí
Skladování obilí

posuzovat všechny parametry nabízených řešení a to včetně posouzení
nákladů na následný provoz.

Opravy a servis
Montáže
Reference

Máme zkušenosti z realizací

Montáže a demontáže posklizňových linek
Nabízíme naše zkušenosti a služby v oblasti montáže a demontáže technologií úpravy

Poptávka

složitých zakázek

Skladovací baterie sil

a skladování zrnin. Montáže a demtáže posklizňových linek provádí naši proškolení
pracovníci s mnohaletými zkušenostmi. Demontáže a montáže posklizňových

Čištění zrnin
Čistička na obilí

technologií provádíme jako doplňkovou službu našeho standardního montážního
programu stavby sil.

musí splňovat
především dva
nezbytné předpoklady, vyčistit
obilovinu na maximální čistotu,
a to s co nejnižšími náklady.

Specialisté na posklizňové linky
Díky svým mnohaletým zkušenostem a realizovaným zakázkám po celé České

Velké posklizňové komplexi
jsou tvořeny i desítkami sil.

republice může firma Morkus Morava s.r.o. nabídnout svým zákazníkům kvalitní služby

Sušení zrnin
Pokud je vlhkost

v oblastech: montáže a demontáže posklizňových linek, montáže a demontáže
technologických zařízení. Garantujeme vysokou kvalitu podloženou mnohaletými

Sila jsou propojena

naskladňované
plodiny velmi
vysoká nebo aktivní větrání
není dostatečně kvalitní, je
nutné do posklizňové linky
zařadit sušičku . Zařízení
doporučujeme vybírat s
ohledem na požadovaný výkon
a způsob využití.

Skladování zrnin
Nejvhodnějším
způsobem
skladování obilí, je

zkušenostmi. Samozřejmě výsledky naší odborně způsobilé činnosti nejsou dány
slovy, ale realizovanými zakázkami a zejména důkladnou certifikací kvality.

Výhody našich služeb:
disponujeme potřebným technickým vybavením
díky zkušenostem jsme schopni realizovat i velmi složité zakázky

Jednotlivá sila jsou propojena

disponujeme týmy vyškolených a certifikovaných montérů

sítí dopravních cest a

striktně dodržujeme nařízení v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí

dopravníků.

Technologie provzdušnění

Morkus Morava s.r.o.
Cílem společnosti Morkus Morava s.r.o je trvale udržovat a posilovat důvěru a

skladování v silech.

spokojenost našich zákazníků. Poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb v

Nejpoužívanější jsou kruhová

oboru demontážních a montážních prací pro zemědělství i průmysl. V případě zájmu o

sila z vlnitých pozinkovaných

naše produkty či služby neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.

nebo oboustraně
smaltovaných plechů.

Ukázky montáží poslizňových linek najdete ve fotogalerii:
Ventilátory pro aktivní větrání

Pro stažení stránky ve formátu PDF klikněte na ODKAZ

vám zajistí ošetření obilovin.
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