skrócona oferta

Elementy maszyn i urządzeń

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»» przesiewacze, sortowniki (bębnowe i dyskowe)
»» tace piekarnicze, cukiernicze

blachy perforowane / sita
siatki plecione
siatki zgrzewane
siatki cięto-ciągnione
sita szczelinowe
okucia i obramowanie do sit przemysłowych
cięcie laserem
obróbka wiórowa
pełna obróbka metalu (cięcie, gięcie, spawanie)
konstrukcje stalowe

Gotowe elementy przesiewające
»» do wialni, młynów, silosów, suszarni i maszyn rolniczych

Warszawa

Radom

Radomsko
Starachowice

Kielce
Katowice
Tarnów
Kraków

PPUH Perfopol sp. z o.o.
ul. Radomska 76
27-200 Starachowice
tel. 041 274 58 08, 041 276 71 44
fax 041 274 02 98
e-mail: biuro@perfopol.pl
www.perfopol.pl
www.blachyperforowane.net

Rzeszów

PIEKARNICTWO
ROLNICTWO
Blachy piekarnicze/cukiernicze, tace, stojaki magazynowe
Sita do młynów, wialni, suszarni, silosów

Piekarnictwo

Rolnictwo

Blachy piekarnicze/cukiernicze,
tace, stojaki magazynowe

Sita do młynów, wialni, suszarni, silosów

Branża piekarnicza oraz cukiernicza należy do naszych kluczowych
obszarów działania. Bardzo cieszy fakt, iż przedsiębiorstwa z wyżej wymienionych sektorów zgłaszają cykliczne zapotrzebowanie na aluminiowe
lub kwasoodporne elementy perforowane (tace lub półki). Jesteśmy w pełni
przygotowani na sprostanie Państwa oczekiwaniom, gwarantując kompleksowe
wykonanie (perforowanie, cięcie laserem, formowanie w tace oraz półki). Oprócz elementów perforowanych proponujemy wykonanie gotowych wózków oraz stojaków
wykonanych z kwasoodpornych profili zamkniętych, stanowiących uzupełnienie
oferty. Nasza elastyczność produkcyjna zapewnia dostosowanie się
do konkretnego projektu, ostatecznie optymalizując
Państwa proces produkcyjny.

Zdecydowana większość maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie zawiera
w sobie elementy przesiewające, sortujące czy osłaniające. Optymalnymi produktami do realizacji wymienionych funkcji są blachy perforowane, siatki lub różnego
rodzaju sita. Nasze możliwości produkcyjne, wiedza oraz doświadczenie pozwalają
wytwarzać półfabrykaty lub gotowe urządzenia, które optymalizują cykl pracy maszyn
rolniczych. Szeroka gama sit technicznych, które posiadamy w ofercie oraz gotowość
do realizacji nowych projektów pozwala nam współpracować z największymi podmiotami z branży. W naszej ofercie znajdziecie Państwo sita do wialni,
młynów, suszarni, czyszczalni, silosów, sita przedmuchowe oraz
do maszyn PETKUS.

Podstawowe dane:
»» Blacha aluminiowa – PA11;
»» Blacha kwasoodporna:
0H18N9, 1H18N9T,
00H17N14M2;
»» Rodzaje perforacji – zgodnie z życzeniem klienta – otwory okrągłe, kwadratowe
lub wydłużone. Prześwit względny 30-70%;

nowość

Profilowane sita do suszenia zboża

