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2020
» Šnekové dopravníky pro dopravu jemných písků, trubkové ø168x4350 mm, ø168x4300 mm a ø200x3200 mm
 Zařízení pro dávkování mletých písků – turniketové podavače 200x200-350 mm, motorové
 Rotační turniketový podavač na bílé odprašky, atypický ø450-590, motorový
 Dopravní žlabová linka s válcovými bočními vykladači vel. 400 a rozvodem vzduchu
  Zákazník a místo realizace: CRH (Slovensko) a.s, Rohožník, Slovenská republika

»  Zařízení pro manipulaci s cukrem pro servisní centrum v cukrovaru v provedení Ex:
 šnekový dopravník trubkový ø324x7150 mm, pásový dopravník 500x5300 mm, 
 šoupátkový uzávěr vel. 300 ruční, rotační turniketový podavač vel. 300 motorový
  Zákazník: MELKOV s.r.o., Mokrá, Česká republika
  Místo realizace: Považský cukor a.s., Trenčianská Teplá, Slovenská republika

» Doprava cementových odprašků do sila č. 2 - šnekové dopravníky žlabové ø250x4250 mm s podpěrami, 
 rotační turniketový podavač 250x250 motorový
 Dopravní žlabové linky mletého vápence včetně rozvodů vzduchu
 Rotační turniketový podavač 330x330 motorový
      Zákazník a místo realizace: Považská cementáreň Ladce, a.s., Slovenská republika

» Kalhotové klapky pro drcené sklo:
 - asymetrická, ruční, 300x600/2x300x300 – 1010 mm
 - dvojcestná, pneumatická, 300x300/2x300x300 – 640 mm
  Zákazník a místo realizace: AGRO-IPS GmbH, Garbsen, Německo

» Rotační turniketové podavače vel. 300 motorové pro dávkování mletého vápna
 Úprava vyprazdňování od fi ltru Scheuch – rotační turniketový podavač ø 250x400x250 mm, 
 šoupátkové uzávěry 400x250 mm pneumatické, skluzy
        Zákazník: MELKOV s.r.o., Mokrá, Česká republika
        Místo realizace: S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L. Brasov, Rumunsko
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» Šnekový dopravník na TAP, žlabový ø550x3360 mm v provedení Ex
  Zákazník: MELKOV s.r.o., Mokrá, Česká republika
  Místo realizace: Chorvatsko

»  Dodávka 2 sil 8 m³ (ø1506x5900 mm) na mleté sklo, s ocelovou nosnou konstrukcí a příslušenstvím  
       Zákazník a místo realizace: BAEST Machines & Structures, a.s., Benešov, Česká republika

» Šnekový dopravník trubkový ø100x3700 mm s násypkou 1300x1300x2000 mm 
 a podpěrami pro drcené barevné kovy 
       Zákazník a místo realizace: SOLLAU s.r.o., Hřivínův Újezd, Česká republika

» Zařízení pro odlučování hrubých částic se sběrným kontejnerem s výsypovým dnem a rozvodem vzduchu
 Šoupátkové uzávěry s čistícími kartáči, pneumatické
 Mlýnice strusky – Úprava výsypky fi ltru 02-430 - čeřicí žlaby vel. 400
  Zákazník a místo realizace: CEMEX Czech Republic, s.r.o. – Cementárna Dětmarovice

» Ventilátory HPF 550
             Zákazník a místo realizace: REXIMA Industrie Equipment GmbH, Manheim, Německo

» Zařízení pro akci Experimentální vysokoteplotní reaktor:
 - zásobník 1200x1200x1500, ocelová konstrukce zásobníku, obslužná plošina
 - skluzy, nosné konstrukce
 - regulační klapky
 - potrubí a nestandardní položky
  Zákazník: PSP Engineering, a.s., Přerov, Česká republika
  Místo realizace: VŠCHT – pilot plant Čížkovice, Česká republika
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2019

»    Fluidizační systémy:  - 2 sady provzdušňování zásobníku 10 m3
      - 2 sady provzdušňování vážicího zásobníku 2,5 m3
      - rozvodné potrubí a komponenty

          Zákazník: S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L., Brasov, Romania
          Místo realizace: FIENI plant

»    Odlučování hrubých částic pro dopravní trasu z elevátoru do třídiče
  Rotační síto pro bypassové odprašky
  Dodávka šnekového dopravníku žlabového ø320x15 500 mm
          Zákazník a místo realizace: CRH (Slovensko) a.s., Rohožník, Slovenská republika

»   Vzorkovací stanice SSM 01-120 pro vzorkování vápenného hydrátu včetně uvedení do provozu
          Zákazník: CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o.
          Místo realizace: závod Vápenka Mokrá

»     Modernizace expedice - Žlabová doprava cementu s příslušenstvím:
   Žlabová linka 01-03 do vibračního síta
   Spodní výpus	 ze stávajícího žlabu 01-01
   Žlabová linka 01-10 do sil
   Žlabová linka 04-02 ze sil do hubice
   Vypouštění sil
   Výpad z elevátoru
            Zákazník a místo realizace: Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá
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» Uzavírací klapky listové pneumatické ø 950 a ø 1000 mm pro Hospodářství chlórových odprašků
 Řetězový dopravník 500x6000 mm, se skluzy pro Modernizaci linky RP-E5c
 Šoupátkové uzávěry ruční, velikostí 650x650 a 890x400 mm
 Šnekový dopravník na lince MKM trubkový ø 300x6200 mm
       Zákazník a místo realizace: Považská cementáreň, a.s., Ladce, Slovenská republika

»  Převodovky ATEX v pravém a levém provedení
       Zákazník a místo realizace: Považský cukor, a.s., Trienčianská Teplá, Slovenská republika

» Šnekové dopravníky žlabové, velikosti ø 630x14 400 mm
 Šoupátkové uzávěry 700x700 mm, ruční
 Díly třídiče DTIM 1250 a LTRM 1250
        Zákazník: MELKOV s.r.o., Mokrá, Česká republika

» Šnekové dopravníky žlabové ø 320x3490 mm a ø 320x9225 mm, pneumatické šoupátkové uzávěry   
 vel. 300 a díly pneumatické dopravy
        Zákazník: MELKOV s.r.o., Mokrá, Česká republika
        Místo realizace: CARMEUSE Romania, Deva plant

» Procesní a odprašovací potrubí, skluzy, kompenzátory, šoupátkové uzávěry
        Zákazník: Köppern Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG, Freiberg, Germany
        Místo realizace: Vils, Schretter, Rakousko

» Modernizace expedice - zařízení pro odběr vzorků cementu ze skluzu dopravních cest pod novými   
 zásobními sily - 3 sd vzorkovací stanice šnekové SSM 01-120
 Dávkování do mlýna CM6 - rotační turniketový podavač 1000x1000 mm
        Zákazník a místo realizace: Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá
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» Potrubí pro pneumatickou dopravu
  Zákazník: CARMEUSE COMPTABILITE FOURNISSEURS, Belgium
  Místo realizace: závod MOHA

» Výroba a montáž skluzů uhlí v zauhlovací věži
  Zákazník: TON – ENERGO, a.s., Bystřice pod Hostýnem
  Místo realizace: závod Holešov

» Dodávka šnekových dopravníků trubkových velikostí ø 200x4035 mm a ø 250x2131 mm, a rotačního   
      turniketového podavače
  Zákazník a místo realizace: Lhoist – Vápenka Čertovy schody a.s. Tmaň

» Zařízení pro výrobu a nakládku drobných frakcí kusového vápna:
 šnekové dopravníky:
 trubkový ø 400x10200 mm; trubkový ø 324x2900 mm; žlabový ø 320x3600 mm
 žlabový ø 320x3600 mm; žlabový ø 320x4700 mm; žlabový ø 320x2800 mm
 šoupátkové uzávěry
 kalhotové klapky dvojcestné a trojcestné
 rotační turniketový podavač
 výpadové skluzy pro šnekové dopravníky
  Zákazník: LV – MONT, s.r.o., Topoľčany, Slovenská republika
  Místo realizace: Calmit Tisovec

» Bezpečnostní zábradlí pro expedici - plnicí místa vah 1 a 2
  Zákazník: CEMEX Czech Republic, s.r.o.
  Místo realizace: cementárna Prachovice

» Rekonstrukce dopravy do mlýna – ocelové konstrukce, pasový podavač vážicí, rotační turniketový   
 podavač, skluzy
  Zákazník: Kalcit, s.r.o., Brno
  Místo realizace: Lom Líšeň

» Vypouštěcí zařízení pro nové silo mletého vápence – čeření sila, vyprazdňování sila, žlabová doprava
  Zákazník: S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L. Brasov, Romania
  Místo realizace: závod DEVA

» Žlabové skluzy pod fi ltry
  Zákazník a místo realizace: CEMMAC a.s., Horné Srnie, Slovenská republika

» Šnekové dopravníky o velikostech ø 200x4500 mm a ø 200x6365 mm pro akci Oprava látkového fi ltru č. 4
  Zákazník: BFE Technology, s.r.o., Milevsko
  Místo realizace: České lupkové závody a.s.
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2018
» Šnekové dopravníky žlabové ø 320x2791 mm a ø 320x3440 m
  Zákazník: Fels-Werke GmbH / Fels Izvest LLC Rusko
  Místo realizace: vápenka Tovarkovo, Rusko

» Šoupátkové uzávěry ruční a s pneupohonem velikosti 650x650 mm
  Zákazník: PSP Engineering a.s., Přerov
  Místo realizace: Považská cementáreň, a.s., Ladce, Slovenská republika

» Díly pro opravu dvojšachtové pece Maerz
  Zákazník: TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
  Místo realizace: VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

» Rotační turniketový podavač 740x600/740x740, ø rotoru 650, 8 komůrek, elektropohon s podpěrou a 
 snímači
  Zákazník: Fels-Werke GmbH / Fels Izvest LLC Rusko
  Místo realizace: vápenka Tovarkovo, Rusko

» Díly šnekového dopravníku č. 04H160 ø500 mm, dl. 10 000 mm, včetně technické analýzy a montáže
  Zákazník a místo realizace: Považský cukor a.s., Trenčianska Teplá, Slovenská republika

» 66 ks hořáků pece v celkovém objemu 2 mil. Kč
  Zákazník: Fels-Werke GmbH, Goslar, Německo
  Místo realizace: vápenka Kalkwerk Kaltes Tal

» Bezpečnostní zábradlí pro expedici do autocisteren – projekt instalace, výrobní dokumentace, výroba 
 a montáž
  Zákazník: CEMEX Czech Republic, s.r.o.
  Místo realizace: cementárna Prachovice
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» Sestava odlučování nedomelků a kovových těles a žlabová doprava do třídiče
 Fluidní doprava do sil s vykladačem - soubor dopravních žlabových linek
 Vzorkování cementu – 3 sady automatických šnekových vzorkovacích stanic
 Přetlaková-podtlaková klapka
  Zákazník: PSP Engineering a.s., Přerov
  Místo realizace: cementárna ČEČENCEMENT, Rusko

» Díly třídiče DTIM 1650
 Díly třídiče VTP 1100 H
 Rám nového pohonu chladiče
 Šnekové dopravníky žlabové o velikosti ø 630x14 400mm, šoupátkové uzávěry ruční o velikosti 
 700x700 mm
  Zákazník: MELKOV s.r.o., Mokrá
  Místo realizace: cementárna Mokrá

» Lopatkový věnec pro mlýn KTM 1600
 Předmísič a lopatkový sušič
  Zákazník: PSP Engineering a.s., Přerov
  Místo realizace: NAVASHINO Rusko
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» Zásobník, skluzy, odprašovací potrubí, ocelové konstrukce
 Šnekový podavač ø320 dl. 1 300 mm pro kalcinovaný ropný koks
  Zákazník: PSP Engineering a.s., Přerov
  Místo realizace: Norsko

» Separace nedomelků a kovových částic v mlecím okruhu surovinové mlýnice – Odlučování pro
 surovinovou mlýnici č. 2
  Zákazník: Českomoravský cement, a.s., Mokrá
  Místo realizace: cementárna Mokrá

» Úprava kalcinačního stupně pro zlepšení podmínek spoluspalování
 - klapka žaluziová regulační ø1250 mm, klapka regulační 930x1000 mm
 - 9 ks kompenzátorů o velikostech ø4090 mm, 4090x2540 mm, ø3930 mm
  Zákazník: PSP Engineering a.s., Přerov
  Místo realizace: Považská cementáreň, a.s., Ladce, Slovenská republika

» Uzavírání skluzů v dopravě vysušeného vápence pod sily na vysušenou surovinu – šoupátkové uzávěry:
 - 650x650-100 mm, ruční, se stěračem, zakrytovaný
 - 890x400-100 mm, ruční, se stěračem, dvojitý
  Zákazník a místo realizace: Povážská cementáreň, a.s., Ladce, Slovenská republika

» Automatická vzorkovací stanice šneková, včetně vibrátorů, skluzů a podpěrných konstrukcí
  Komponenty pro pneumatickou dopravu popílku
 Šnekové dopravníky žlabové: ø 200x2200 mm ø 400x5300 mm ø 400x4800 mm
  ø 400x7400 mm ø 400x8100 mm
   Zákazník a místo realizace: S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L. - Fieni, Rumunsko

» Šnekové dopravníky žlabové pod nový látkový fi ltr pro třídič a dopravní cesty
  Zákazník: BFE Technology, s.r.o., Milevsko
  Místo realizace: cementárna CEMMAC Horné Srnie, Slovenská republika

» Šnekové dopravníky trubkové o velikosti ø 320x6880 mm a ø 320x4380 mm, včetně skluzů 
 a podpěrných konstrukcí
  Zákazník: MONTÁŽE PŘEROV, a.s., Přerov
  Místo realizace: fi rma Kotouč Štramberk
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2017
» Šnekové dopravníky žlabové ø320x2 790 mm a ø320x3 440 mm, podpěrné konstrukce a skluzy pro napoje
 ní na stávající technologické zařízení, se zaměřením stávající technologie a s dodáním do místa realizace
  Zákazník: Fels-Werke GmbH Německo
  Místo realizace: Fels Izvest LLC Rusko, vápenka Tovarkovo

» Fluidní dopravník vel. 500 s kývavou gravitační klapkou dvoukřídlovou, vel. 650, se závažím
  Zákazník: MONTÁŽE TRENČÍN, a.s., Trenčín, Slovenská republika
  místo realizace: CRH Rohožník, Slovenská republika

» Vybrané dodávky pro stálého odběratele:
 Hořáky pro pec č. 1, 2 a 3 
 Díly pro kolíkový mlýn
 Pancéřování trubnatého mlýna ø3,1x4,5 m
 Mlecí náplň pro kulový mlýn
 Šnekové dopravníky ø250x3 600 mm pro dopravu
 odprašků pod fi ltrem
 Potrubní ohyby pro pec Maerz č. 3
 Šnekový dopravník pro dopravu hydrátu 
 ø250x13 220 mm
 Klapky komín-vzduch a klapka komín-odprašování pro
 pec č. 3 a dvoukřídlové klapky pro díly hořáků 
 pro pec č. 1
 Potrubní ohyby od splitru k hořákům
  Zákazník a místo realizace: VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

» Kabelky pro dopravník Beumer
 Díly třídiče DTP 1400 a DTIM 1650
 Skříň drtiče
 Potrubí k chladiči slínku
  Zákazník: MELKOV, s.r.o., Mokrá
  místo realizace: Českomoravský cement, a.s., cementárna Mokrá

» Výroba šnekovnic různých velikostí pro tuzemské i zahraniční odběratele:
 PSP Engineering a.s., Přerov Šnekovnice ø450x4 000
 TON - ENERGO a.s. Šnekovnice ø500x2 760
 PSP Engineering a.s., Přerov Šneková hřídel pro akci AUTOEXPORT WKG, Polsko
 PRECHEZA a.s., Přerov Šnekovnice pro laboratorní dávkování
 MATOF, s.r.o. Šnekovnice ø500x3 000
 PSP Engineering a.s., Přerov Šneková hřídel, 3 ks pro mlýnici uhlí, Provyko
 IBAU Hamburg, Německo Šnekovnice, 2 ks pro akci Tong Yang
    Spodní a středová šnekovnice ø726 mm pro lodní vykladač
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Messer Eutectic Castolin spol.s.r.o Šnekovnice ø350, 4 ks pro akci Veolia, teplárna Krnov
    Repase šnekovnice ø400x5 700

» Dávkovací rotační uzávěry velikost 300x300, s motorovým pohonem pro skladování a expedici
  Zákazník: KOHUT Třinec, s.r.o.
  místo realizace: SEIF Ceramic, a.s., závod MKZ Šamotka, Rájec - Jestřebí

» Šnekové dopravníky žlabové včetně výkresové dokumentace na novou linku separace plavicích vod
 o rozměrech
 ø 320x7 272 mm
 ø 320x8 463 mm
 ø 250x3 070 mm
 ø 250x3 700 mm
  Zákazník: Hanácká potravinářská společnost s.r.o., Prosenice
  místo realizace: cukrovar Prosenice

» Vybrané dodávky pro stálého německého obchodního partnera:
 Lodní nakladač IB-UL 400, včetně transportních výztuh a dodávek šnekovnic a náhradních dílů
 Sklápěcí schody s bezpečnostním zábradlím a pneumatickým zvedáním, o rozměrech 
 5500x1850x2000, 4000x1850x2000 a 2000x1850x2000 mm včetně modifi kace výkresové
 dokumentace pro nakládací zařízení Simplex 5 m
 Díly pro mobilní lodní nakladač IB-UL300/14 pro akci Tong Yang
 Vertikální šnekový dopravník VS 300x12 675 mm
 18 ks jednostupňových radiálních ventilátorů HPF
  Zákazník: IBAU Hamburg, Německo

» Šnekové dopravníky - žlabový ø250x5 100 mm a trubkový ø200x5 200 mm
  Zákazník: ZVVZ-Enven Engineering, a.s., Milevsko
  místo realizace: ZA03022 – Žatec

» Zařízení pro výpad z cementových sil a dopravu cementu – šnekové dopravníky, žlabové linky, 
 ventilátory, rozvody vzduchu, rotační dávkovací uzávěry, šoupátkové uzávěry
  Zákazník: BEUMER Machinenfabrik GmbH & Co. KG, Beckum, Německo
  místo realizace: HOLCIM LUGAIT Philippines

» Odprašovací potrubí o průměrech 1400, 500-1000, 850,1000, 220, 1250 mm pro dopravu 
 vzdušiny v mlecím okruhu pro mletí dolomitu, vápence a anhydritu
  Zákazník: PSP Engineering a. s.Magyarországi Fióktelepe, Maďarsko
  místo realizace: Nitrogénmüvek, Pétfürdö, Maďarsko
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» Odprašovací potrubí HPV a prodloužení trasy pneudopravy
  Zákazník: CARMEUSE SA Seilles, Belgie
  místo realizace: CARMEUSE SA Moha

» Výroba dílů dopravníků a sběrné olejové vany pro nového zákazníka
  Zákazník: NEUHÄUSER Magnet- und Fördertechnik GmbH

» Zařízení pro akci „Rekonstrukce chlazení mlýna CM3“ – šoupátkový uzávěr, žaluziová klapka, listová
 klapka, šnekové dopravníky žlabové
  Zákazník a místo realizace: Považská cementáreň, a.s., Ladce, Slovenská republika

» Mezistěna ø4000 mm pro surovinový mlýn č. 4
  Zákazník: CEMEX Polska Sp. z o.o., Rudniki, Poland
  místo realizace: cementárna Rudniki

» Šoupátkové uzávěry velikosti 650 pro dávkování TAP do KKN
  Zákazník: PSP Engineering a.s., Přerov
  místo realizace: cementárna Ladce, Slovensko

» Rotační dávkovací uzávěry s pneumatickým pohonem
  Zákazník a místo realizace: CEMMAC a.s. Horné Srnie, Slovenská republika
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2016
»  Vzorkování elektrárenského popílku z dopravního pasu COV-03 – vzorkovací stanice AKLS-800 s kladivovým 

odběrem
 sestava: - kladivový odběr KLT800
   - pásový dopravník rovný PD400
   - lopatkový dělič LD500x180
   - pásový dopravník šikmý DL400
   - stojan s nádobami na vzorky
   - elektrorozvaděč s řídicím systémem Simatic S7-1214C
   - nosná konstrukce s plošinami
   - skluzy s vibrátory
    s otápěním dopravníků, montáží, uvedením do provozu a zaškolením obsluhy , s úpravou 

softwaru a dodáním doplňkových dílů
   Zákazník: BEUMER Group Czech Republic a.s., Ústí nad Labem
   místo realizace: Flémalle, Belgie

» Dodávky technologií pro významného odběratele v celkovém objemu 11 mil. Kč:
 Výroba a montáž dílů, zařízení a odprašovacího potrubí pro opravu ocelové konstrukce pece č. 1 a 2
 Kalhotová klapka pneumaticky ovládaná, jako součást dopravy stabilizační směsi
 Směšovače pod turniket
 Hořáky pro pec č. 3 s konstrukční úpravou a vylitím U-profi lu Tribetem, díly hořáků pro pec č. 1
 Potrubí od odlučovače k ventilátoru a od ventilátoru k výfukové hlavici
 Vypouštěcí odlehčovací klapka
 Šnekový dopravník žlabový ø400x8580 mm
 Potrubní ohyby od rozdělovače k hořákům
 Kolíkový mlýn KLM800
   Zákazník: VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o.
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» Výroba 2 sad čeřicích žlabů pro sila vápenného hydrátu Vápenného hospodářství ÚV Podhradí
   Zákazník: Sigmainvest, spol. s r.o., Praha

» Šnekové dopravníky pro dopravu odprašků, trubkové, ø 400, délka 8 000 mm
   Zákazník: Carmeuse Slovakia s.r.o., závod Košice, Slovenská republika

» 66 ks hořáků pece pro vápenku Kaltes Tal
 66 ks hořáků pece pro vápenku Saal an der Donau
   Zákazník: Fels-Werke GmbH, Goslar, Německo

» Technologie pro odlučování nedomelků a cizích těles – etapa II
   Zákazník: Českomoravský cement, a.s, závod Mokrá

» Šnekový dopravník na vápencové odprašky z fi ltrů pecí, žlabový, ø320x8900 mm
   Zákazník: Carmeuse Slovakia s.r.o., závod vápenka Slavec

» Dodávka obslužných plošin k ventilátoru o rozměrech 3300x4300 mm a 800x4250 mm, včetně žebříků
   Zákazník: CEMEX Cement, k.s., Prachovice

» Projekt „Mletí cementu na vertikálním mlýnu“:
   - zařízení Mlýnice strusky a vertikálního mlýna
   - zařízení Dopravy a skladování vápence, sádrovce a slínku
   - zařízení Dopravy do cementové mlýnice
   - zařízení Dávkování a dopravy pecních odprašků
   - zařízení Dávkování intenzifi kátoru mletí
   Zákazník: Českomoravský cement, a.s, závod Mokrá

»  3 sady šnekových vzorkovacích stanic SSM 01-120 pro vzorkování na expedičních místech ze sil mletých 
vápenců S0231 – S0234

 sestava: - vzorkovač šnekový motorový
   - kulový kohout s pohonem
   - stojan s nádobami na vzorky
   - vibrátor
   - skluzy, podpěry
    - elektrorozvaděč s řídicím automatem Siemens SIMATIC LOGO!
    se zateplením a izolací skluzových potrubí, s montáží, uvedením do provozu 

a zaškolením obsluhy
   Zákazník: CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o., Závod Vápenka Mokrá

»  2 sady šnekových vzorkovacích stanic SSM 01-120 pro vzorkování na expedičních místech sila 
č. 6 a sila č. 7

 sestava: - vzorkovač šnekový motorový
   - kulový kohout s pohonem
   - stojan s nádobami na vzorky
   - vibrátor
   - skluzy, podpěry
   - elektrorozvaděč s řídicím automatem Siemens SIMATIC LOGO!

    se zateplením a izolací skluzových potrubí, s montáží, uvedením do provozu 
a zaškolením obsluhy

   Zákazník: CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o., Závod Vápenka Prachovice
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»  Skladovací silo objemu 53 m³, velikosti ø3000x5020 mm, s obslužnou plošinou o rozměrech 
4425x3425x1100, opatřenou zábradlím a žebříkem

 Díly okolo baličky 8RCC
   Zákazník: HAVER & BOECKER OHG, Oelde, Německo
   místo realizace: cementárna Vrac de I’Estuaire – Oudalle

» Výroba konusů pro 2-komorové bunkry
   Zákazník: MONTEMA, spol. s r.o., Otrokovice

»  Výroba 4 kusů šnekovnic ø350x4099 mm, lopatky šnekovnic zhotoveny 
z otěruvzdorného materiálu s navařením speciálního přídavného materiálu 
na hrany lopatek, po obvodu trubky v meziprostorech lopatek a na zadní 
straně lopatek, kontrola provedena 100% vizuálním testem a kontrolou 
házivosti

   Zákazník: Messer Eutectic Castolin spol. s r.o., Praha

»  Šnekové dopravníky, žlabové, pro dopravu vápenného hydrátu, 
o velikostech ø 320x3677 mm, ø 320x5160 mm, ø 400x7475 mm

   Zákazník: Carmeuse SA Moha, Belgie

» Náhradní díly třídiče HEC 260
   Zákazník: AS Kunda Nordic Tsement, Estonia, (Heidelbergcement Group)

»  Návrh řešení, 3D modelace a 2D výrobní dokumentace osazovacích a testovacích stanic S-10 a S-115 
projektu Full Led Assembly

   Zákazník: TRYSTOM, spol. s r.o., Olomouc

» 2 sady provzdušňování sila pro akci Philippines
 Technické řešení pro úpravu výpadů sila a pneudopravu
   Zákazník: BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Beckum, Německo

» Potrubní ohyby s vnitřní plochou opatřenou pletivem Tahokov pro výstelku z Tribetu, dodávka do Španělska
   Zákazník: TRIBO s. r. o., Nový Jičín

» Rotor drtiče ø1600x2250 mm pro akci Honduras
   Zákazník: BRASILEX, s.r.o., Praha
         PragoTec - Projetos, Equipamentos & Serviços Ltda, Recife, Brazílie

» Ventilátorové stanice HPF a protihlukové kryty pro žlabové linky expedice ze sil ze sil 51 a 61
   Zákazník: Aliacem s.r.o., Přerov
   místo realizace: Cement Hranice

» Výroba zařízení pro stálého německého obchodního partnera IBAU Hamburg v celkové výši 535.000 EUR:
 Náhradní díly pro VS300
 Náhradní díly pro Shipunloader IB-M1000
 2 ks - šoupátkový uzávěr vel. 840, ruční a s motorovým pohonem
 Paralelní distributor vel. 2000, H=1000 mm, násypka ø3000, H=3900 mm
 6 ks - šnekovnice pro VS400
 6 ks - kalhotový skluz vel. 500, s motorovým pohonem
 6 ks - sběrný zásobník ø1000x2080 mm
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 Provzdušňovací dna sil
  9 ks zásobníků o velikostech ø2500, H=3240 mm, ø2500, H=3240 mm, ø1350, H=3550 mm, ø1200, 

H=1700 mm, ø1200, H=1700 mm, 2x ø1550, H=3550 mm, ø1250, H=1430 mm, ø1200 mm
 Zásobníky ø3200, H=4750 mm a ø4000, H=3787 mm a 2x 2650x2838 mm
 Výrobní dokumentace různých typů zásobníků
 2 ks – vertikální šnekový dopravník VS 300, H=11 430mm, výkon 30-120 t/h
 Vertikální šnekový dopravník VS 400, H=6500 mm
 Paralelní distributor ø2500, H=1000 mm a zásobník ø 3500, H=4392 mm
 8 ks – šoupátkový uzávěr vel. 500, s pneumatickým pohonem
 6 ks – ventilátory typ HPF
 Žlabová odbočka ø1200-840/500/500/6°, motorovým pohonem
 118 ks čeřicích a trapézových žlabů o velikostech 100 a 200
   Zákazník: IBAU Hamburg, Německo

»  Dodávka šnekových dopravníků, šoupátkových uzávěrů, rotačního síta, skluzů, obslužných plošin 
pro třídění by-passových odprašků v návaznosti na stávající zařízení v rámci akce „Odstranění cizích 
předmětů z chloridových by-passových odprašků vzniklých při výrobě cementářského slínku“, včetně 
engineeringu, demontáže a montáže

   Zákazník: Cemex Cement k.s., Cementárna Prachovice
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2015
» Dodávka sil včetně konstrukční a výrobní dokumentace a statických výpočtů pro PS 03 Vápencové
 hospodářství a PS 04 Úprava produktu odsíření v rámci akce „Odsíření spalin v teplárně 
 České Budějovice“:
 - silo vápencového prachu ø6000 (celkový objem sila 475 m2)
 - 2 ks – silo popílku ø6000 (celkový objem sila 339 m2)
 - zásobník vápenného hydrátu ø3600 (celkový objem zásobníku 60 m2)
 - technické vybavení sil
  Zákazník: Montáže Přerov a.s.

» Výroba a dodávka dílů pro akci Rekonstrukce pláště šachtové pece a potrubí
  Zákazník: VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o.

» Vzorkovací stanice vápence s lopatkovým odběrem
  sestava: - lopatkové vzorkovače
     - šoupátkový uzávěr
     - pásové podavače
     - svislý skipový dopravník
     - vibrační podavač
     - drtič
     - kladivový mlýn
     - talířový dělič
     - šnekové dopravníky
     - sada skluzů
     - podpěrná konstrukce s plošinami
  Zákazník: Fels-Werke GmbH, Kalkwerk Rübeland, Deutschland

» Vzorkovací stanice SSM 01-120, s řídicím automatem, pro vzorkování z mísicí stanice
  sestava: - šnekový motorový vzorkovač
     - kulový kohout s pohonem
     - stojan s nádobami na vzorky
     - skluzové potrubí, podpěry
     - vibrátor NO
     - elektrozvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!
  Zákazník: CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o., Mokrá

» Vzorkovací stanice SSM 01-120 v provedení Atex
  sestava: - šnekový motorový vzorkovač
     - kulový kohout s pohonem
     - karuselová skříň se vzorkovacími nádobami
     - sada skluzů
     - vibrátor NO
     - elektrozvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!
  Zákazník: ANTEA CEMENT Sh.A., KASHAR, TIRANE, Albania
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» Vzorkovací stanice SSM 01-120, s řídicím automatem, pro vzorkování vápna sila č. 6
  sestava: - šnekový motorový vzorkovač
     - kulový kohout s pohonem
     - stojan s nádobami na vzorky
     - elektrozvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!
  Zákazník: CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o., Mokrá

» Zařízení pro vyprazdňování fi ltru ENVEN 2-RP-14-429-D6
  Zákazník: CEMEX Czech Republic, s.r.o., cementárna Dětmarovice

» Popílkové silo PS 09 – Pojistné klapky pro silo 1,2,3 - Yunus Emre, Turecko
  Zákazník: VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., Ostrava – Vítkovice

» Automatická vzorkovací stanice SSM 01-120 v ATEX provedení - konečný zákazník Turecko
  sestava: - šnekový motorový vzorkovač
     - kulový kohout s pohonem
     - stojan s nádobami na vzorky
     - skluzové potrubí
- elektrozvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!
  Zákazník: PSP Engineering, a.s., Přerov

» Doprava surovinové moučky pro Českomoravský cement, a.s., závod Radotín
  Zákazník: MOKO-HK, s.r.o., Hradec Králové

» Zařízení pro dopravu a skladování cementu – dodávky včetně vypracování výrobní dokumentace 
 se statickými výpočty:
  -   žlabová linka s příslušenstvím, rozvody vzduchu
  -   cementové silo ø3500 mm s čeřicími žlaby
  -   cementové silo ø4000 mm
  -   rotační dávkovací uzávěry
  -   dmychadlo
  -   vážicí systém
  -   podpěrná konstrukce včetně žebříků, zábradlí a servisních plošin
  Zákazník: BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Beckum, Germany

» Výměna pecního ventilátoru I. včetně sacího a výtlakového potrubí
  Zákazník: CEMEX Cement, a.s., Prachovice

» Výměna pecního ventilátoru II. včetně sacího a výtlakového potrubí
  Zákazník: CEMEX Cement, a.s., Prachovice

» Zařízení nakládacího systému a šoupátkové uzávěry pro akci Granitas Litva
  Zákazník: PSP Engineering, a.s., Přerov

» Odlučování v cementové mlýnici s vibračním třídičem VTR 550, včetně supervize
  Zákazník: HOLCIM (Schweiz) AG, Zürich, Švýcarsko

» Engineering pro akci Uhlofi kace šachtové pece MAERZ
  Zákazník: Jelen Do, Srbsko
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Dodávka a montáž dílů pro opravy pece č. 1 a 2
  Zákazník: VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o.

384 ks čeřicích žlabů velikosti 200
Díly lodního nakladače pro akci Mogadishu - SOMALIA
Vertikální šnekový dopravník IB-VS 300, H=11 130 mm, kompletní
10 ks žlabových odboček ve velikostech 350, 500, 650
2 ks vážicích zásobníků ø2200, H=2932 mm; expanzní zásobník ø1200, H=2888 mm; skladovací silo 
2000x1250x3226 mm; vážicí zásobník ø1000, H=1110 mm; zásobník pro aditiva ø1300, H=3450 mm
640 ks čeřicích žlabů velikosti 200 v délkách 755 mm a 2 120 mm
Konstrukční práce pro lodní nakladač IB-UL800
4 ks vážicích zásobníků vápence ø2500x4275 mm
Vertikální šnekový dopravník ø575x19 000 mm a horizontální šnekový dopravník ø725x24 000 mm, 
včetně příslušenství
Vertikální šnekový dopravník VS 400 H=11 600 mm pro akci Antilles Cement
2 ks vážicích zásobníků ø 2300 mm, H=3150 mm
Paralelní distributor ø 1850 mm, H=1200mm
Sběrný zásobník ø3000 mm, H=3000 mm
 Zákazník: IBAU Hamburg, SRN
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2014
» Vertikální chladič cementu VCC-DSD 2 900x7 500 mm včetně příslušenství rozvodu čeřicího 
 a chladicího vzduchu a zařízení vodního hospodářství
  Zákazník: Českomoravský cement, a.s. - cementárna Mokrá

» Dopravní cesty pro dopravu cementu z a do chladiče – žlabové linky, šoupátkové uzávěry, 
 žlabová kruhová klapka, válcové spodní vykladače, ventilátory, rozvody vzduchu
  Zákazník: Českomoravský cement, a.s. - cementárna Mokrá

» Dodávka pro závod Berniky, Rusko:
 6 ks turniketový podavač vel. 500x500
 5 ks turniketový podavač vel. 400x400
  Zákazník: PSP Engineering, a. s., Přerov

» Provzdušnění dna zásobníku popílku čeřícími žlaby
  Zákazník: Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník, Slovenská republika

» Uhlofi kace pece – kompletní výroba, dodávka a montáž, včetně dokladování ke kolaudaci těchto
 technologických tras:
  1) Potrubní trasy pro vykládací stanice vagónů a nákladních aut
  2) Potrubní trasy pro dopravu paliva do sila
  3) Potrubní trasy pro dopravu paliva z dávkovacího systému do 3 rozdělovacích cest
  4) Potrubní trasy pro dopravu paliva k hořákům („spaghetti potrubí“)
  5) Potrubní trasy pro stlačený vzduch 6 bar ke spotřebičům
  6) Potrubní trasy pro CO2
  7) Potrubní trasy pro stlačený vzduch 6 bar k čištění dopravních palivových potrubí
  8) Potrubí chladicího vzduchu
  9) Distribuce chladicího vzduchu k pecním šnekovnicím
  10) Distribuce zemního plynu k pecním šnekovnicím
  11) Okruhy chladicího vzduchu a zemního plynu kolem pecních šnekovnic
  12) Vodovodní siť potrubí požární ochrany
  13) Zvedací podpěry v horní části sila
   Zákazník: Carmeuse Slovakia, s.r.o. – vápenka Slavec

» Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na akci Přestavba tříšachtové pece č. 2
  Zákazník: VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o.

» Šnekový dopravník žlabový ø 500x9 500 mm
  Zákazník:  Fels-Werke GmbH Goslar – vápenka Münchehof, Německo

» Rotační podavač RTP 140xø150 v provedení ATEX
  Zákazník:  VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o.

» Pneumatická doprava z třídiče LTRR do cementové mlýnice 1 pro cementárnu Turňa nad Bodvou
  Zákazník:  CEMDESIGN, spol. s r.o., Slovenská republika
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» Vzorkovací stanice SSM 01-160, šneková, s automatickým provozem, umístěná v mlýnici vápna 
 ve skluzu za fi ltrem v závodě Terex, Rusko
  sestava: - šnekový motorový vzorkovač
     - kulový kohout s pohonem
     - skluzové potrubí
     - vibrátor NO
     - stojan s nádobami na vzorky
  Zákazník: PSP Engineering, a. s., Přerov

» Šnekové dopravníky žlabové o velikostech: ø 630x3 158 mm, ø200 x 5 420 mm, ø200 x 3 020 mm
 Šoupátkový uzávěr velikosti 200, ruční a 650, ruční
 Rotační turniketový podavač 150, motorový
 Sada přechodových kusů
  Zákazník: Carmeuse s.a., Belgie - Carmeuse Majan LLC (SFZ), Oman

» Vzorkovací stanice automatická ALOS-01_VP_KM_TD pro vzorkování kusového vápna
  sestava: - lopatkový vzorkovač LO500x150 s pneupohonem
     - vibrační podavač PVB s vibrátorem, včetně uchycení
     - kladivový mlýn KM 60/3, s pohony
     - trubkový dělič TRD10-2, s pohonem
     - vratný šnekový dopravník ø 80x1920 mm, s pohonem
     - karuselový zásobník KS 10/6, s nádobami a pohony
     - podpěrná konstrukce
     - sada skluzů a podpěr, úprava stávající plošiny, rozvod vzduchu
     - diskový mlýn DM 400
     - žlábkový dělič vzorků RT 6,5
     - laboratorní pracovní stůl
  Zákazník: OOO Fels Izvest, Rusko – závod Tovarkovo

» Kladivová vzorkovací stanice AKLS-1000
  sestava: - kladivový odběr KLT1000
     - vibrační podavač EVP 210x1400
     - nosné konstrukce, skluzy, svodová potrubí
  Zákazník: Fels-Werke GmbH - vápenka Saal an der Donau, Německo

» Dodávka 4 ks ventilátorů inovovaného typu HPF 630
  Zákazník: YUGcement, PJSC, Ukrajina

» Žlabová linka 150/8° pro dopravu popílku od výsypek elektrofi ltru do sběrného zásobníku
  Zákazník: Sklenář, s.r.o., Dlouhoňovice - Syntesia Pardubice

» Šnekový dopravník žlabový ø 250x2 500 mm
 Šnekovnice ø 250 mm, dl. 3 290 mm
  Zákazník: VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o.

» Vzorkovací stanice SSM 01-120, šneková, s automatickým provozem
  sestava: - šnekový motorový vzorkovač
     - kulový kohout s pohonem
     - skluzové potrubí, podpěry
     - vibrátor NO
     - elektrozvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!
  Zákazník: S.C. Carmeuse Holding SRL - vápenka Campulung, Rumunsko
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» Vzorkovací stanice SSM 01-120, šneková, s automatickým provozem
  sestava: - šnekový motorový vzorkovač
     - kulový kohout s pohonem
     - skluzové potrubí, podpěry
     - vibrátor NO
     - elektrozvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!
  Zákazník: S.C. Carmeuse Holding SRL - vápenka Deva, Rumunsko

» Vzorkovací stanice SSM 01-120, šneková, s automatickým provozem
  sestava: - šnekový motorový vzorkovač
     - kulový kohout s pohonem
     - skluzové potrubí, podpěry
     - vibrátor NO
     - elektrozvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!
  Zákazník: Carmeuse Hungária Kft‘s - vápenka Beremend, Maďarsko

» Vzorkovací stanice SSM 01-120, šneková, s automatickým provozem
  sestava: - šnekový motorový vzorkovač
     - kulový kohout s pohonem
     - skluzové potrubí, podpěry
     - vibrátor NO
     - elektrozvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!
  Zákazník: Fabrika kreča Carmeuse Integral a.d. – vápenka Doboj, Bosna a Hercegovina

» Dodávka 3 ks ventilátorů typu HPF 545 pro pneudopravu, s komponenty rozvodu vzduchu
  Zákazník: Sklenář, s.r.o., Dlouhoňovice

» Repase stávajícího odlučovače nedomelků a kovových částic na lince CM3 formou výměny za nová zařízení
  Zákazník: Českomoravský cement, a.s., Mokrá

» Dodávka 60 ks hořákových tyčí pro pec 2 a 72 ks vnitřních trubiček k hořákům pece Maerz
  Zákazník: VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o.

» Komponenty zemědělské techniky v celkovém objemu cca 2,6 mil Kč
  Zákazník: AKP, s.r.o., Brno

» 2 ks  vážicí zásobník ø 2 200x2 930 mm
 1 ks  kompenzační zásobník ø 1 200x2 888 mm
 2 ks  cyklonový zásobník ø 1 088x2 400 mm
 7 ks  šnekovnice pro lodní vykladač
 Vertikální šnekový dopravník ø 500x12 454 mm
 Vertikální šnekový dopravník ø 400x6 060 mm
 Vážicí zásobník ø 2 000x3 000 mm s podpěrnou konstrukcí a žebříkem, včetně vypracování výrobní 
 dokumentace
 2 ks  dávkovací zásobník vápna, včetně čeřicích žlabů
 Modifi kace výrobní dokumentace cementových sil
 Šnekový dopravník ø 500x4 870 mm, trubkový
 Zařízení technologií například:
  77 ks  šoupátkových uzávěrů v různých velikostech a provedeních
  103 ks trubkových žlabů
  8 sad čeřicí dna sil, včetně čeřicích žlabů
  Zákazník: IBAU Hamburg, SRN
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2013
» Vertikální šnekový dopravník vel. 400x16 980 mm
 Vertikální a horizontální šnekový dopravník pro lodní vykladač Shipunloader IB-UL 800
 Vertikální šnekový dopravník vel. 300x14 000 mm
 Díly lodního vykladače Shipunloader IB400
 Díly a šnekovnice v délkách 6 300, 9 500 a 7 200 mm lodního vykladače Shipunloader 18
 Pojezdový vozík ke šnekovým dopravníkům lodního vykladače
 Pohyblivý šnekový dopravník ø508,5×13 000 mm
  Zákazník: »IBAU Hamburg«, SRN

» 3 sady chladicích okruhů DN 200
 Šnekové dopravníky ø320×5 000 mm a ø320×7 000 mm
  Zákazník: CARMEUSE s.a. - vápenka Aisemont«, Belgie

» Nakládací zařízení s rozdělovačem produktu, následným trubkovým šnekovým dopravníkem 
 vel. 500×6 500 mm a fl uidní dopravou
 Otočné zásobníky ø1 700x5 725 mm - výšková instalace přes pláš	 pece
  Zákazník: »VÁPENKA VITOŠOV, s. r. o.«

» 15 šnekových dopravníků pro závod Berniki - Rusko těchto velikostí:
 200×4 500 mm / 320×6 300 mm / 320×2 900 mm / 320×3 450 mm / 500×5 730 mm / 
 500×5 200 mm / 320×3 550 mm / 320×4 980 mm / 320×5 700 mm / 320×9 800 mm / 
 250×2 300 mm / 320×6 500 mm / 250×1900 mm / 400×11 100 mm / 400×18 600 mm
  Zákazník: »PSP Engineering, a. s.«, Přerov

» Prototyp šnekového dopravníku ø 200 mm, dl. 3700 mm doplněný výsypkou s klapkou
  Zákazník: »Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Rektorát CENET«

» Náhradní díly pro technologie bioplynových stanic - vertikální míchadlo, nástavba nádrže, 
 vynášecí šnekovnice, plnicí násypka, šneková hřídel
  Zákazníci: »fa Mrázek, Slovácký statek s.r.o., Renergie s.r.o., fa Bureš, Příložany s.r.o.«

» Potrubní rozvody pro dopravu vápence v tunelu, včetně montáže
 Čeřicí systémy pro sila CaOH2 o objemech 60 m3, 80 m³, 120 m³

  Zákazník: »CARMEUSE s.a. - vápenka Moha«, Belgie

» Automatická vzorkovací stanice TAP pro cementárnu KAMARI:
 sestava: - lopatkový vzorkovač LO-1000×160 s krycí lištou
    - nožové šoupátko pneumatické
    - šikmý pás DL400×6600 s kartáčem
    - dávkovač D300×850 s magnetickým separátorem
    - dávkovač D300×850
    - dávkovač D300×1900
    - šikmý pás DL400×5500
    - lopatkový vzorkovač LO-500×160
    - karuselová skříň pro nádoby se vzorky KS 10/2
    - vyměnitelné nádoby na vzorky
    - elektrozvaděč Siemens s řídícím systémem SIMATIC
    - skluzy, svodové potrubí
    - nosné konstrukce
  Zákazník: »TITAN CEMENT COMPANY S.A.«, Athens, Řecko
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» Plnicí zařízení Big Bag, vážicí zásobníky, pohyblivá plošina včetně kolejí, nerezový skluz, 
 teleskopické nakladače
  Zákazník: »HAVER&BOECKER«, Oelde, SRN

» Dávkování mleté strusky za cementový mlýn
 sestava: - rotační dávkovací uzávěr
    - šnekový dopravník šikmý
    - šnekový dopravník vertikální
    - skluzová váha
    - turniket
    - fl uidní žlabový dopravník
  Zákazník: »Českomoravský cement, a.s.«, závod Mokrá
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2012
» Horizontální šnekové dopravníky (ø 700, délka 23 m) a vertikální šnekové dopravníky 
 (ø 500, délka 21 m) pro vysokokapacitní vykladač z lodí s dopravní kapacitou 800 t/hod.
 Vyjímečná dodávka 2 sad dílů zařízení z hlediska objemu, náročné technologie výroby s maximálním  
 stupněm kvality, realizovaná v rekordně krátkém čase.
  Zákazník: »IBAU Hamburg«, SRN

» Odlučování cizích částic z pneužlabu před homosilem a doprava cementu šnekovými dopravníky 
 zpod sil
  -  dodávka odlučovače vel. 300, navazujících šoupátkových uzávěrů a sady skluzů, 
   vibračního třídiče s podpěrnou konstrukcí
 dodávka horizontálního a šikmého šnekového dopravníku těchto parametrů:
  -  horizontální šnekový dopravník, trubkový ø 320 x 11 436 mm, výkon: 20 m3/h
  -  šikmý šnekový dopravník, trubkový, ø 400 x 8 190 mm, výkon: 66 m3/h
  Zákazník: »CEMMAC, a. s.«, Horné Srnie, Slovensko

» Vzorkovací stanice s automatickým provozem, typ ALOS 02, pro vzorkování tuhých alternativních 
 paliv (TAP), zajiš	uje pravidelný odběr dílčích vzorků a vytvoření reprezentativního vzorku materiálu,  
 odběr prováděn lopatkovým vzorkovačem.
 Zákazník: »HOLCIM (Slovensko), a.s.«, ecorec Česko, s.r.o., Třemošnice

» Dodávka a supervize zařízení pneumatické dopravy a šnekových dopravníků pro akci Nová žlabová   
 doprava krupice – Mlýnice cementu pro VSH, a. s., Turňa nad Bodvou
  -  šnekové dopravníky žlabové, vel. 250 x 4 000 mm a 250 x 6 020 mm
  -  fl uidní dopravní žlaby velikosti 500 a 650 byly navrženy s rezervou, která krátkodobě umožní 
   dopravní výkon 600 t/hod.
  - zařízení pneumatické dopravy – dávkovací rotační uzávěr, šoupátkový uzávěr, asymetrická   
   žlabová klapka, žlabová odbočka, ventilátory včetně rozvodů tlakového vzduchu
  Zákazník: »CEMDESIGN, spol. s r. o.«, Trenčín, Slovensko

» Zařízení pro bypassové hospodářství
  - zařízení pro čeření 2 sil o vnitřním průměru 5 m a výšce 15 m, včetně vnitřních a vnějších   
   rozvodů čeřícího vzduchu
  - dopravní žlaby vel. 300
  - šoupátkové uzávěry
  - rotační podavače s motorovým pohonem
  - rotační dávkovací uzávěry s pneumatickým pohonem
  Zákazník: »CEMMAC, a. s., Horné Srnie«, Slovensko

» Díly třídičů VTP 1800, VTP 3100 a VTP 2700 – zónování, víka s rámem, vstupy materiálu, komory,  
 spodní díly a skříně třídičů, pancéřování
  Zákazník: »PSP Engineering, a. s.«, Přerov

» Doprava cementu od cementové mlýnice č. 5-8 do chladiče a elevátoru řešena dodávkou 
 vertikálního šnekového dopravníku VS 300, H=14 079 mm, s centrálním mazáním a navazujícími  
 prvky na stávající technologii.
 Pro dopravu cementu od šnekového dopravníku 6315 do chladiče a dopravu cementu od chladiče  
 k elevátorům vyrobeny a dodány žlabové díly vel. 350, navazující skluzy, dvojitá klapka, pneumaticky  
 ovládaná kalhotová klapka, ventilátory, potrubí a komponenty rozvodů vzduchu.
  Zákazník: »Cement Hranice, a. s.«
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» Šnekový dopravník ø 400 x 16 000 mm, žlabový, pro dopravu pecních odprašků do sil 5,6,7
 Vertikální šnekový dopravník ø 250 x 14 100 mm
  Zákazník: »CEMMAC, a. s.«, Horné Srnie, Slovensko

» Dodávka odlučování a dílů dopravy mletého cementu z mlýna do rozdělovací klapky 
 a z vibračního třídiče do elevátoru – dopravní žlaby vel. 600, odlučovač vel. 500, 
 šoupátkové uzávěry, skluzy, ventilátory, rozvod vzduchu, včetně supervize montáže
  Zákazník: »Holcim (Slovensko), a. s.«, Rohožník, Slovensko

» Vápenka Moha 
  -  potrubí od sila do rotační pece – DN 100, DN 150
  -  potrubí od zásobníku hnědého uhlí do buffer sila – DN 150, DN 175
  -  potrubí od šachtové pece Maerz č. 2 k hořákům – ø 76 x 8 mm
  -  rozvod potrubí tlakového vzduchu na skládku
 Vápenka Aisemont 
  -  potrubní rozvody uhlofi kace pece Maerz Kiln 4 – DN 60, DN 50
 Dodávky dílů potrubí, potrubních oblouků, podpěrných konstrukcí, kotvení, závěsných a spojovacích  
 prvků. Následná montáž potrubních rozvodů v délkách cca 950 bm a cca 1 500 bm.
  Zákazník: »Carmeuse Europe«, Louvain-La-Neuve, Belgie

» Dodávka a montáž fl uidních dopravníků vel. 300 a 150 mm pro chemický provoz 
 na výrobu titanové běloby
  Zákazník: »Precheza, a. s., Přerov«

» Dodávka 10 ks šnekových dopravníků:
  -  9 ks šnekových dopravníků žlabových těchto parametrů:
   ø 250–3 800 mm, ø 320–8 300 mm, ø 500–5 100 mm, ø 630–4 700 mm
   ø 250–2 000 mm, ø 320–6 675 mm, ø 630–5 300 mm
   ø 320–6 240 mm, ø 630–6 650 mm
  -  1 ks vážicí šnekový dopravník ø 320–4 500 mm s namontovaným měřičem průtoku pro   
   měření prošlého množství sypkého / granulovaného materiálu přepravovaného přes dopravník 
   se zapojením na řídící jednotku se softwarem a ovládacím displejem
  Zákazník: »Carmeuse Europe«, Louvain-La-Neuve, Belgie

»  Odlučovací systém pro cementovou mlýnici 2 – navržení nové technologie odlučování, demontáž 
 stávajícího odlučovacího systému, koordinační činnost s kompletní dodávkou a montáží sestavy 
 odlučovače, šoupátkových uzávěrů, vibračního třídiče, navazujících prvků žlabové dopravy, napojení  
 rozvodů vzduchu, doložení technické dokumentace, zaškolení obsluhy, odzkoušení zařízení a realizace  
 elektročásti včetně řídícího systému a MaR
  Zákazník: »Východoslovenské stavebné hmoty, a. s.«, Turňa n/B., Slovensko

» Dopravní žlabová linka vel.300, dl. 15 200mm, pro dopravu cementu z mlýna č.3 
 – dodávka fl uidních žlabů na výměnu části žlabové linky
  Zákazník: »Lafarge Cement S.A.«, Cementownia KUJAWY, Polsko

» Odloučení hrubých částic a kovů ve zpětné pneumatické dopravě při mletí cementu – demontáž 
 stávajícího odlučovače, dodávka nového systému odlučování včetně montáže, napojení na stávající 
 technologii a provedení odzkoušení zařízení.
  Zákazník: »Cement Hranice, a. s.« 
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2011
» Šnekový dopravník ø 250 x 6 775 mm
  Zákazník: »JSC Mikolaivcement«, Ukrajina

» Zařízení regulace boční výpustě z cementového sila
  Zákazník: »Cement Hranice, a. s.«

» Šnekový dopravník žlabový ø 500 x 24 700 mm pro dopravu cementu ze sil do elevátoru balírny
  Zákazník: »Ivano-Frankivskcement, Ukrajina«

» Rekonstrukce rotoru ventilátoru M1421 – ventilátor Venti Oelde typ DHRV 35-1400K
  Zákazník: »Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa n/B., Slovensko«

» 7 ks protihlukových krytů ventilátorů
  Zákazník: »Povážská cementáreň, a. s., Ladce, Slovensko«

» Vertikální šnekový dopravník ø 300 x 6 600 mm tuhých alternativních paliv
  Zákazník: »CEMMAC, a. s., Horné Srnie, Slovensko«

» Vzorkovací stanice bypassových odprašků, typ SSM 01-120 – cementárna Čížkovice
  1 sd / odběr šnekovým vzorkovačem
  Zákazník: »PSP Engineering, a. s., Přerov«

» Odlučování kovových částí a nedomelků v cementové mlýnici CM1
  Zákazník: »Povážská cementáreň, a. s., Ladce, Slovensko«

» Šnekový dopravník ø 500 x 4 700 mm a ø 350 x 5 300 mm, s certifi kací ATEX
  Zákazník: »Carmeuse Europe, Louvain-La-Neuve, Belgie

» 2 sd odlučovačů kovů do žlabových linek za elevátory, včetně vibračního třídiče Tajfun
  Zákazník: »Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník, Slovensko«

» Šnekový dopravník žlabový ø 250 x 8 540 mm pro mlýnici vápence
 4 ks dávkovacích rotačních uzávěrů vel. 350 pro expedici mletých vápenců
  Zákazník: »Vápenka Čertovy schody, a. s., Tmaň«

» Díly Shipunloaderu
 Trubkové, čeřicí a dopravní žlaby
 Vertikální šnekový dopravník ø 300 x 7 930 mm
 Zásobníky
  Zákazník: »IBAU Hamburg, SRN«

» Drtiče a třídiče včetně náhradních dílů
  Zákazník: »FORPLEX INDUSTRIE, Bethune Cedex, Francie«

» 7 ks ventilátorů HP s protihlukovými kryty pro pneumatické dopravní žlaby
  Zákazník: »Lafarge Cement, a. s., Čížkovice«
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» Šikmé šnekové dopravníky ø 200 x 5 665 mm a ø 200 x 5 627 mm pro akci 
 Přeprava odprašků z vápenické pece
 Díly hořáků
 Obloukové potrubí
 Šnekový dopravník trubkový ø 250 x 7 280 mm
  Zákazník: »VÁPENKA VITOŠOV, s. r. o.«

2010

»  Dodávka zařízení provozních souborů 02, 03, 04, 05, 06 pro Výrobnu suchých maltových směsí 
 v celkové ceně 12 mil. Kč, včetně výrobní dokumentace nestandardů, průvodní dokumentace, 
 technické asistence a koordinace montážních prací, zaškolení pracovníků a účasti při uvádění zařízení 
 do provozu.

  Dodávka obsahovala následující zařízení:
  10 ks / šnekové dopravníky trubkové ø 400, v délkách od 3 946 mm do 7 780 mm
  44 ks / šoupátkové uzávěry ruční nebo s řetězovým kolem, ve velikostech 160, 200, 300, 400
  7 ks / kalhotové klapky s pneumatickým pohonem
  4 ks / rotační turniketové podavače velikosti 160x160 s elektromotorem
  8 ks / segmentové uzávěry s pneumatickým pohonem
  16 ks / zásobníky ø 800, výška 8 109 mm
  8 ks / zásobníky ø 900, výška 5 045 mm
  5 ks / vážící a směšovací nádoby
  výsypka pod míchačkou
  odlučovací T-kusy
  motýlkové a pojistné klapky
  provzdušnění kuželů zásobníků
  plnicí a spádové potrubí včetně kotvení
  přechodové kusy
  3 ks / pojízdná debig-bagovačka
  3 ks / pojízdná digestoř
  Zákazník: »KM BETA, a. s., Hodonín«
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»  Zásobník sypkých hmot s čeřeným dnem

»  Čeřené dno sila

»  Odprašování RCH Tupi (Brazílie)
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