PRZEDSIĉBIORSTWO REMONTOWO-MONTAĩOWE
Spóáka z o.o.

ul. Powstaēców Chocieszyēskich 12
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel: 61 44 46 502

prmgrodzisk@prmgrodzisk.pl
www.prmgrodzisk.pl

Jesteġmy polskË firmË
p
z ponad
50-letnim doġwiadczeniem
w produkcji maszyn i urzËdzeĊ
dla przemysĈu społywczego.
Specjalizujemy siß w wyk
wykonywaniu
konywaniu wyrobów ze stali zwykĈej,
nierdzewnej i kwasoodpornej równieł
dla innych gaĈßzi przemysĈu.
ó
Urządzenia transportu mechanicznego:

Przenoħniki zabierakowo-zgrzebđowe (redlery)
Przenoħniki ħrubowe korytowe i rurowe
Przenoħniki spiralne
Wybieraki z komór, dozowniki ħrubowe
Podnoħniki czerpakowe

Urządzenia transportu grawitacyjnego:
Rury spadowe, obejmy, wzierniki
Rozdzielacze klapowe i rurowe
Zasuwy wzdđuľne i poprzeczne
Workownice rúczne zwykđe i aspirowane
Wychwytywacze magnetyczne
Kosze, zloty, segmenty kolan, przepustnice
Hamowniki (kolana szwedzkie)
Rury wydawcze stađe i obrotowe
Kolana dzwonowe

Urządzenia transportu pneumatycznego:
Rury, đuki, klosze szklane, zđæcza gumowe
Opaski zaciskowe, ħruby mostkowe, klamry
Obudowy szkđa kontrolnego
Ħluzy kurzowe
Pneumocyklony stoľkowe i cylindryczne
Filtropodajniki

Urządzenia rozáadunkowo-przyjĊciowe:
Samochodowe wywrotnice hydrauliczne
Kosze przyjúciowe (w tym: najazdowe)
Zbiorniki stalowe do zboľa i innych produktów
Paletozbiorniki
Zbiorniki wagowe
Stacje BIG-BAG i rozworkowywacze

Urządzenia aspiracyjne i wentylacyjne:
Cyklony odħrodkowe
Odpylacze cyklonowe, workowe i patronowe
Zasuwy wentylatorowe, przewody aspiracyjne
Tđumiki, ksztađtki, ssawy itp.

Poza standardowË ofertË wykonujemy równieł
P
urzËdzenia specjalne oraz kompletne linie
technologiczne
dla rółnych gaĈßzi przemysĈu
te
wedĈug przedstawionej koncepcji, wzoru lub
dokumentacji technicznej, m.in.:
M
Mieszarki
do produktów sypkich
Nawilľacze poziome i pionowe
N
Uchwyty przegubowe (rotule) do montaľu szyb
U
i elewacji
Konstrukcje stalowe, komory i wiaty
K
Palety stalowe
P
Rolotoki
R
Rozdrabniarki
R
Okđadziny do betoniarek
O
Osđony i obudowy do urzædzeē
O

Realizujemy specjalne zamówienia takie jak:
R
F
Forma
do rotomouldingu
Tunel ociekowy dla zakđadu miúsnego
Suszarnia brykietu dla elektrociepđowni
Myjka do folii dla zakđadu recyklingu

Oferujemy peđen zakres dziađania poczæwszy od wsparcia
projektowego poprzez wykonanie, montaľ i rozruch, koēczæc
na obsđudze i serwisie.
Wykonujemy takľe naprawy i remonty maszyn i urzædzeē
oraz montaľ, przeróbki i adaptacje maszyn, urzædzeē
i cađych linii technologicznych na terenie kraju i zagranicy.
Demontujemy i montujemy w innym miejscu cađe zakđady
produkcyjne lub linie technologiczne.

Oferujemy równieĪ wykonanie nastĊpujących usáug:
Spawanie stali wúglowych, kwasoodpornych i aluminium
Ciúcie, giúcie, zwijanie i profilowanie blach i prútów
Zwijanie i ksztađtowanie rur, profili i ksztađtowników
Zwijanie stoľków
Tđoczenie na prasie hydraulicznej
Toczenie – frezowanie
Cynkowanie ogniowe i galwaniczne
Wypalanie laserem i plazmæ
Piaskowanie
Nakđadanie powđok ochronnych
Walcowanie i naciæganie blachy do 20 mm
na okđadziny walców i wykđadziny
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