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V čom sme doma?

Od roku 1996  sa orientujeme na 
návrhy, realizáciu prípadne 
rekonštrukcie technologických liniek na 
pozberové spracovanie poľnohosp. 
produktov spolu so skladovými 
technológiami.
Vyrábame riadiace zariadenia pre 
technologické linky alebo samostatné 
polo- a plno-automatické stroje

 

 

 

Kontaktujte nás
Levočská 862/28
058 01  Poprad, Slovensko

+421 905 829 763
+421 905 381 924

triton@famme.sk

https://triton.famme.sk

Kompletná ponuka strojov na spracovanie 
poľnohosp. produktov – od príjmu až po 
balenie, ktorá zahrňuje o.i. aj:
● príjmové zásobníky, výklopníky boxov, 

dopravníky, triediče, odhliňovače,  práčky 
a polišéry, vrstviče, inšpekčné stoly, 
plniče boxov, baliace stroje pre rôzne 
obalové materiály...

s.r.o.

 

A čo na to využívame?

Pri realizácii liniek a zariadení 
využívame skúsenosti naše a našich 
dlhoročných partnerov. Týmto 
dokážeme pokryť všetky technologické 
požiadavky na naše zariadenia. V 
ponuke máme sériovo a tiež „na mieru“ 
vyrábané stroje v rôznych 
materiálových a výkonových 
prevedeniach a v rôznych stupňoch 
automatizácie.

Pozberové spracovanie

Kompletné riešenia váženia pre rôzne typy 
produktov:
● priame váhy (s pásmi alebo vibrátormi)
● kombinačné váhy 
● vrecovacie váhy
● pásové a prietočné váhy
● váženie zásobníkov

Váženie a balenie 

Ventilácia a klimatizácia v skladoch 
zemiakov, ovocia, cibule – s lokálnym a 
diaľkovým ovládaním.
Meranie a regulácia teploty v halových 
senníkoch.

Vzduchotechnika

Výkonné stroje pre veľkých spracovateľov.
Kvalitné a cenovo prijateľné stroje aj pre menších farmárov.

Individualizované riešenia.

Ceny2021



AT HOME IN AUTOMATION 

TRITON FAMME s.r.o.

Sídlo:

Levočská 862/28
Poprad
058 01

Kancelária:

Jilemnického 307/77
Veľká Lomnica
059 51

Kontakty:           

Ing. Richard Fabo 0905 829 763
Ing. Miroslav Fabo 0905 381 924
http://triton.famme.sk

triton@famme.sk
fabo@famme.sk

Výklopníky ohradových paliet

WHM-700, WHM-1500, WHM-1800

Výklopníky  paliet  slúžia  na  šetrné  vyklápanie  ohradových  paliet.  Vyklápanie  je  pomocou
hydraulického mechanizmu. Ich veľkosť a sila zdvihu sa líši podľa požiadavky na veľkosť paliet.
Farebné prevedenie v základe – prášková farba. 
Stroj je ovládaný pomocou diaľkového ovládania s dĺžkou kábla 4 m. 
Doplnkovou  výbavou  môže  byť:  podporný  rám,  antikorové  prevedenie,  vnútorný  rám  (najmä  pre
zeleninu)

                  WHM-700                                     WHM-1500, WHM-1800

Technické údaje a cena*

parameter WHM-700 WHM-1500 WHM-1800

max. rozmer  palety: š x d v [cm] 100 x 120 x 90 130 x 170 x 130 120 x 180 x 130

nominálny zdvih [kg] 700 1500 1800

rozmery stroja: š x d x v [cm] 190 x 160 x 120 240 x 240 x 180 240 x 260 x 180

hmotnosť stroja [kg] 400 1100 1300

elektrický príkon [kW] 2,2 3 3

výkonnosť [počet cyklov / min.] 40 25 25

CENA V € BEZ DPH 3 350,00 5 590,00 6 300,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 

mailto:triton@famme.sk
mailto:fabo@famme.sk
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Príjmové zásobníky k výklopníkom

K-40, K-50

Príjmový zásobník K-40  a K-50 je primárne určený na príjem produktu z hydraulickým výklopníkom
WHM-700  resp. WH-1500/1800, ale samozrejme môže pracovať aj ako sólo stroj.
Dávkovanie produktu je pomocou PVC pásu.
Stroj má konštrukciu z lakovanej ocele.
V cene je zahrnutá i elektronika na plynulé dávkovanie produktu.
Možná  ďalšia  výbava:  antikorové  prevedenie,  separátor  zemi  (6-roliek),  fotobunka,  pokrytie
gumou, predĺženie dopravníka o 1 m, ultrazvukový snímač na snímanie hrúbky vrstvy…

kombinácia výklopníka paliet a dávkovacieho zásobníka, možná výbava s odhliňovačom

Technické údaje a cena*

parameter K-40 K-50

rozmery stroja: š x d v [cm] 135 x 300 x 135 190 x 340 x 180

šírka dopravníka [cm] 40 50

objem zásobníka [m3] cca 1 cca 2

hmotnosť stroja [kg] 200 300

elektrický príkon [kW] 0,5 0,75

CENA V € BEZ DPH 2 850,00 3 700,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 

mailto:triton@famme.sk
mailto:fabo@famme.sk
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Univerzálne príjmové zásobníky

SH-40, SH-65, SH-80, SH-100

Univerzálne príjmové zásobníky na príjem produktu napr. vysypaním pomocou otoče na 
vysokozdvižnom vozíku. Tiež sa dajú použiť ako medzizásobníky.
Zásobníky majú robustný chevronový dopravný pás s unášačmi s výškou 16 mm. 
Stroje dodávame s výbavou plynulého dávkovania produktu.
Ďalšia výbava: antikorové prevedenie, redukčná prevodovka, separátor zemi (6 valcov – gumené, 
polyuretánové alebo hviezdice)…

SH 65  s odhliňovačom

Technické údaje a cena*

parameter SH-40 SH-65 SH-80 SH-100

rozmery stroja:
š x d x v [cm]

185 x 400 x 170 210 x 400 x 170 225 x 400 x 170 245 x 400 x170

hmotnosť stroja [kg] 550 600 650 700

elektrický príkon [kW] 1,8 2 2,5 3

CENA V € BEZ DPH 4 150,00 4 330,00 5 880,00 6 800,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 

mailto:triton@famme.sk
mailto:fabo@famme.sk


AT HOME IN AUTOMATION 

TRITON FAMME s.r.o.

Sídlo:

Levočská 862/28
Poprad
058 01

Kancelária:

Jilemnického 307/77
Veľká Lomnica
059 51

Kontakty:           

Ing. Richard Fabo 0905 829 763
Ing. Miroslav Fabo 0905 381 924
http://triton.famme.sk

triton@famme.sk
fabo@famme.sk

Zásobníky pre príjem produktu do vody

KWM-50 Eco, KWM-100

Tieto zásobníky slúžia na šetrný príjem produktu do vody, čím sa eliminujú nárazy produktu o 
steny zásobníka a čím nedochádza k poškodeniu povrchu zeleniny. Produkt z vody transportuje 
priečkový dopravník s pogumovanými priečkami a gumenými unášačmi. 
V prípade požiadavky môže byť zásobník vybavený automatickým dopúšťaním čistej vody a vypúšťaním
špinavej. V základe sa špinavá voda vypúšťa ručnými ventilmi. 
Stroj obsahuje prípoj na kompresor (cca 200 l.min-1),  ktorý pomocou bublín stlačeného vzduchu 
vykonáva predumytie produktu. Iným riešením je použitie externého ventilátora.
V základe je prevedenie stroja žiarovozinkované, za príplatok môže byť antikorové.

                  KWM-50 Eco                                     KWM-100

Technické údaje a cena*

parameter KWM-50 Eco KWM-100

rozmery stroja: š x d x v [cm] 215 x 305 x 190 243 x 350 x 240

šírka dopravníka [cm] 50 100

objem zásobníka [m3] cca 1,5 cca 3,4

hmotnosť stroja [kg] 600 2000

elektrický príkon [kW] 1,5 4

CENA V € BEZ DPH 7 720,00 14 900,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 

mailto:triton@famme.sk
mailto:fabo@famme.sk
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Plnič ohradových paliet

NP 2X120/100/90

Stroj slúži na šetrné plnenie ohradových paliet. Tie sú položené vedľa seba, plniaci dopravník
je zdvíhaný a spúšťaný, aby výška pádu produktu bola minimálna. V základnej verzii je šírka
plniaceho chevronového dopravníka 40 cm (s plynule nastaviteľnou rýchlosťou), a stroj je riadený
diaľkovým ovládaním s tlačidlami. 
V  príplatkovej  verzii  operátor  len  potvrdí  prítomnosť  palety  a  stroj  vykonáva  plnenie
automaticky.
Stroj je určený pre palety s rozmermi 120 x 100 x 90 cm.

Technické údaje a cena*

parameter NP 2x120/100/90

rozmery stroja: š x d x v [cm] 280 x 360 x 150

šírka dopravníka [cm] 40

počet cyklov [cykly.h-1] cca 25 (t.j. 50 paliet)

hmotnosť stroja [kg] 100

CENA V € BEZ DPH     základná verzia:  6 900,00

CENA V € BEZ DPH príplatok za automatiku: 5 340,00 €

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 

mailto:triton@famme.sk
mailto:fabo@famme.sk
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Plnič ohradových paliet

NSM-120, NSM-120.160, NSM-160.240

Stroj slúži na šetrné plnenie ohradových paliet. V ponuke sú tri prevedenia – podľa veľkosti
paliet. Princíp plnenia spočíva v spustení dopravníkov do palety a následného posunu do strán,
spolu s jeho zdvíhaním. Hladinu produktu v palete snímajú snímače. 
Výkonnosť stroja je cca 20 paliet.h-1.

Technické údaje a cena*

parameter NSM-120 NSM-120.160 NSM-160.240

rozmery palety: š x d [cm] 120 x 100 120 x 100
160 x 120

120 x 160
120 x 240

hmotnosť stroja [kg] 600 650 650

elektrický príkon [kW] 2,2 2,2 2,2

šírka plniaceho dopravníka [cm] 60 60 80

CENA V € BEZ DPH 14 400,00 15 600,00 16 800,00

Cena vynášacieho dopravníka do stroja: 4 900,00 €

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 

mailto:triton@famme.sk
mailto:fabo@famme.sk
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Bubnová práčky zemiakov a koreňovej zeleniny

P-85.100, P-85.150, P-85.200, P-500

Stroj slúži na umývanie zemiakov a koreňovej zeleniny v perforovanom bubne. Umývanie môže byť
zabezpečené dvomi princípmi – vo vodnom kúpeli (bubon je ponorený vo vode (vhodné pre zemiaky i
mrkvu)), alebo kontinuálnym postrekom čistou vodou (vhodné pre petržlen). 
Bubon je poháňaný elektromotorom pomocou dvoch ozubených remeňov. V základe je stroj vybavený
plynulou reguláciu otáčok bubna. Stroj P-500 ná navyše i integrovaný vynášací dopravník s
ostrekom čistou vodou,  usadzovacie kužele a možnosť automatického vypúšťania a dopĺňania vody. 
Stroje sú v základe vyrobené zo žiarovozinkovanej ocele, na prianie môžu obsahovať antikorové
bubny, alebo kompletné prevedenie z antikoru.

             P-85.150                                             P-500

Technické údaje a cena*

parameter P-85.100 P-85.150 P-85.200 P-500

rozmery stroja: š x d [cm] 125 x 170 125 x 220 125 x 270 145 x 540

dĺžka bubna [cm] 100 150 200 300

hmotnosť stroja [kg] 350 450 650 1100

spotreba vody [m3.h-1] 8 9 10 11

elektrický príkon [kW] 0,8 1,1 1,5 3

integrovaný vynášací dopravník nie nie nie áno

CENA V € BEZ DPH 4 900,00 5 600,00 5 820,00 12 620,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 

mailto:triton@famme.sk
mailto:fabo@famme.sk
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Polišéry na zemiaky a koreňovú zeleninu

S-7190, S-9190, S-9290

Proces umývania prebieha v „bubne“ zo sústavy kief (7 alebo 9 ks), na ktoré je aplikovaný
postrek čistou vodou. Kefy stoja na mieste, otáčajú sa okolo vlastnej osi.
Stroj v základe obsahuje menič na plynulé riadenie otáčok kief. 
Verzia so 7 kefami je primárne určená na umývanie zeleniny s okrúhlym tvarom ako zemiaky, zeler,
cvikla, verzia s 9 kefami na mrkvu a petržlen.
Dĺžka kief je 190 cm alebo 290 cm.
Konštrukcia stroja je žiarovo zinková, na prianie môže byť prevedená z antikoru.

Technické údaje a cena*

parameter S-7190 S-9190 S-9290

počet kefových valcov [ks] 7 9 9

dĺžka kefových valcov [cm] 190 190 290

výkonnosť stroja [t.h-1] 1,5 2 3

rozmery stroja: š x d x v [cm] 125 x 250 x 150 125 x 250 x 150 125 x 350 x 150

hmotnosť stroja [kg] 850 950 1150

elektrický príkon [kW] 4 4 5,5

CENA V € BEZ DPH 9 850,00 10 910,00 15 330,00

Doplnková výbava: recyklačná vaňa na vodu  3 500,00 €
časovo riadené pneumatické ventily  2 100,00 €
dopravník na plnenie stroja  1 700,00 €

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 

mailto:triton@famme.sk
mailto:fabo@famme.sk
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Polišéry na zemiaky a koreňovú zeleninu

S-15190, S-15290

Proces umývania prebieha v „bubne“ z kefových valcov, tieto sa otáčajú nielen okolo svojej osi,
ale aj vykonávajú pohyb po kružnici, za neustáleho postreku čistou vodou. Stroj už v základnej
výbave je vybavený recyklačnou vaňou, plynulou reguláciou otáčok kief i „bubna“. V štandardnej
výbave je stroj vyhotovený zo žiarokovzinkovanej ocele, za príplatok môže byť z antikoru. Ďalšou
príplatkovou výbavou je centrálne mazanie.

Technické údaje a cena*

parameter S-15190 S-15290

rozmery stroja: š x d x v [cm] 165 x 290 x 285 165 x 390 x 285

dĺžka kefových valcov [cm] 190 290

výkonnosť stroja [t.h-1] cca 5 cca 7

hmotnosť stroja [kg] 2500 3500

elektrický príkon [kW] 14 17

CENA V € BEZ DPH 34 340,00 44 425,00

Doplnková výbava: centrálne mazanie  5 500,00 €
časovo riadené pneumatické ventily  2 800,00 €
hydraulický systém regulácie výšky  2 400,00 €

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 

mailto:triton@famme.sk
mailto:fabo@famme.sk


AT HOME IN AUTOMATION 

TRITON FAMME s.r.o.

Sídlo:

Levočská 862/28
Poprad
058 01

Kancelária:

Jilemnického 307/77
Veľká Lomnica
059 51

Kontakty:           

Ing. Richard Fabo 0905 829 763
Ing. Miroslav Fabo 0905 381 924
http://triton.famme.sk

triton@famme.sk
fabo@famme.sk

Valcové sušičky

ORM-15.60, ORM-15.120

Stroje slúžia na odstránenie voľnej vody z povrchu zeleniny pomocou rotujúcich valcov obalených
tkaninou. Tá absorbuje vodu, ktorá je z nich vytláčaná v spodnej časti stroja. 
V základe je prevedenie stroja žiarovozinkované, za príplatok antikorové.

Technické údaje a cena*

parameter ORM-15.60 ORM-15.120

rozmery stroja: š x d x v [cm] 100 x 220 x 100 140 x 220 x 100

pracovná šírka [cm] 60 100

počet sušiacich valcov [ks] 15 15

výkonnosť stroja [t.h-1] cca 8 cca 12

hmotnosť stroja [kg] 400 500

elektrický príkon [kW] 2,5 4

CENA V € BEZ DPH 7 300,00 8 800,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Kefové čističky na suché i mokré čistenie

SPM-10.60, SPM-10.80, SPM-10.120, SPM-15.60, SPM-15.120

Kefové  čističky  sú  stroje,  ktoré  umožňujú  suché  alebo  mokré  čistenie  produktu  na  priečne
uložených kefových valcoch. V prípade, že je produkt veľmi zablatený, odporúča sa zaradiť pred
stroj bubnovú práčku. Zmenou uhla stroja sa definuje čas produktu na kefách a tým i intenzita
čistenia.
V základe je stroj vybavený plynulou reguláciou rýchlosti kief, tunelom s postrekovými dýzami,
elektrickým nastavením uhla stroja.

Technické údaje a cena*

parameter SPM-10.60 SPM-10.80 SPM-10.120 SPM-15.60 SPM-15.120

rozmery stroja: š x d [cm] 90 x 180 90 x 200 150 x 180 90 x 240 150 x 240

elektrický príkon [kW] 1,1 1,1 1,5 1,5 2,2

hmotnosť [kg] 250 290 350 400 500

CENA V € BEZ DPH 6 500,00 7 090,00 7 450,00 7 850,00 9 500,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Kefová čistička na suché čistenie

KC-1055

Stroj slúži na mechanické očistenie zemiakov sústavou rotujúcich kief. Produkt sa po nich posúva
a súčasne je o ne pritláčaný vrchnou gumenou plachtou. Sklon stroja je nastaviteľný len 
mechanicky, otáčky kief sú konštantné.

Technické údaje a cena*

parameter KC-1055

počet kief [ks] 10

šírka kief [cm] 55

rozmery stroja š x d x v [cm] 75 x 175 x 95

príkon [kW] 1,1

výkonnosť [t.h-1] cca 2,5

hmotnosť [kg] 200

CENA V € BEZ DPH 6 300,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 

mailto:triton@famme.sk
mailto:fabo@famme.sk


AT HOME IN AUTOMATION 

TRITON FAMME s.r.o.

Sídlo:

Levočská 862/28
Poprad
058 01

Kancelária:

Jilemnického 307/77
Veľká Lomnica
059 51

Kontakty:           

Ing. Richard Fabo 0905 829 763
Ing. Miroslav Fabo 0905 381 924
http://triton.famme.sk

triton@famme.sk
fabo@famme.sk

Inšpekčné stoly valčekové

100x300, 80x200, 80x250, 80x300, 80x400, 100x200, 100x250,
100x400

Inšpekčné stoly slúžia na kontrolu produktu a vyberanie poškodených produktov a nežiadúcich
prímesí. Sú tvorené sústavou valcov (plastové, antikorové), ktoré sa otáčajú okolo svojej osi a
súčasne vykonávajú dopredný pohyb. 
Stoly sa vyrábajú v dvoch prevedeniach  A – odpadové kanály sú po okraji stola;  B – odpadový
kanál je v strede stola.
V základe je stroj vybavený plynulou reguláciou rýchlosti pohybu valcov, osvetlením, 4 kolesami
a  PVC  valcami.  Príplatkovou  výbavou  sú  antikorové  valce,  dopravník  na  odoberanie  odpadu,
prevedenie celého stroja z antikoru.

 

Technické údaje a cena*

typ šírka valcov
[cm]

pracovná dĺžka
[cm]

hmotnosť
[kg]

príkon
[kW]

CENA V € BEZ DPH

100x300 100 300 400 1 5 070,00

80x200 80 200 250 0,75 4 480,00

80x250 80 250 300 0,75 4 960,00

80x300 80 300 350 1 5 070,00

80x400 80 400 400 1 6 990,00

100x200 100 200 270 0,75 4 780,00

100x250 100 250 320 0,75 4 820,00

100x400 100 400 470 1 6 890,00

Doplnková výbava: dopravník na odoberanie odpadu 1 750,00 €

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Inšpekčné stoly s PVC pásom

60x300, 60x400, 80x200, 80x300, 80x400, 100x300

Inšpekčné stoly slúžia na kontrolu produktu a vyberanie poškodených produktov a nežiadúcich 
prímesí. Tieto prevedenia stolov majú hladký PVC dopravník, v základe majú konštantnú rýchlosť a
osvetlenie; za príplatok môžu byť vybavené reguláciou rýchlosti, dopravníkom na odoberanie 
odpadu a odpadovým kanálom  a môžu byť vyhotovené z antikoru.

Technické údaje a cena*

typ pracovná šírka
[cm]

pracovná dĺžka
[cm]

hmotnosť
[kg]

príkon
[kW]

CENA V € BEZ DPH

60x300 60 300 280 1 2 600,00

60x400 60 400 350 1 3 040,00

80x200 80 200 280 1 2 400,00

80x300 80 300 300 1 2 700,00

80x400 80 400 370 1 3 250,00

100x300 100 300 350 1 3 350,00

Doplnková výbava: dopravník na odoberanie odpadu 1 750,00 €
plynulá regulácia   800,00 €

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Inšpekčné stoly okrúhle

SO-2, SO-3

Okrúhle  inšpekčné  stoly  slúžia  zvyčajne  na  kontrolu  a  odoberanie  balení  z  automatických
baliacich strojov (napr. baličky do fóliových vreciek). Vrch stola je z pozinkovanej ocele (za
príplatok z antikoru) . Stôl má tri nastaviteľné nohy.

Technické údaje a cena*

parameter SO-2 SO-3

priemer stola [cm] 200 290

výška stola [cm] 90 90

hmotnosť stroja [kg] 20 250

elektrický príkon [kW] 0,55 0,75

CENA V € BEZ DPH 3 115,00 3 535,00

Doplnková výbava: antikorové pokrytie    210,00 €
gumové pokrytie    420,00 €

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Lineárna práčka

50x400, 65x450

Tento  stroj  slúži  na  umývanie  zeleniny  alebo  bedničiek.  Produkt  sa  ukladá  na  priečkový
dopravník,  následne  prechádza  cez  komoru,  v  ktorej  je  sústava  ostrekovacích  dýz.  Voda  je
privádzaná z externého zdroja, ale tiež, za príplatok, môže byť recyklovaná a spätne dodávaná do
stroja. Stroj sa vyznačuje jednoduchým čistením a údržbou.

Technické údaje a cena*

parameter 50x400 65x450

výkonnosť [t.h-1] 3 4

rozmery stroja: š x d x v [cm] 55 x 400 x 160 70 x 450 x 160

hmotnosť stroja [kg] 400 450

elektrický príkon [kW] 1,5 1,5

CENA V € BEZ DPH 7 300,00 8 300,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Sitový triedič s obežným sitom

STM-80

Stroj je určený k veľkostnému triedeniu zemiakov. Triedenie sa prevádza na site (rozmer ôk od 20
do 60 mm), podrozmer padá na sklz pod sitom, nadrozmer prechádza ponad sito až na sklz na jeho
konci. Je možné radiť stroje za sebou a získať tak niekoľko frakcií jedným prechodom produktu. 
V základe má stroj žiarovozinkovanú konštrukciu, za príplatok antikorovú. 

Technické údaje a cena*

parameter STM-80

výkonnosť [t.h-1] 5

rozmery stroja: š x d x v [cm] 95 x 225 x 130

hmotnosť stroja [kg] 300

elektrický príkon [kW] 2

CENA V € BEZ DPH 6 250,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Valcový triedič

SR-1585 2T, SR-1858 3T, SR-20120 3T, SR-1585 4T, SR-20120 4T

Stroj na triedenie všetkých druhov zeleniny podľa hrúbky. 
Triedenie prebieha na sústave otáčajúcich sa a súčasne posúvajúcich sa valcoch, ktoré počas 
presunu menia vzájomnú vzdialenosť. 
Rýchlosť valcov a vynášacieho dopravníka je plynulo nastaviteľná.
Počet odsunových dopravníkov a tým aj počet frakcií je voliteľný. 
Rozsah triedenia je od 15 do 85 mm, alebo od 20 do 120 mm.
V základnej výbave má stroj vynášací dopravník, šírka odsunových dopravníkov je 60 cm, ich dĺžka
je 240 cm. Prevedenie stroja je žiarovozinkované.
Doplnkovou výbavou je centrálne mazanie reťaze, prevedenie celého stroja z antikoru.

Technické údaje a cena*

typ výkonnosť
[t.h-1]

rozmery
š x d x v [cm]

hmotnosť
[kg]

príkon
[kW]

CENA V € BEZ DPH

SR-1585 2T 4 245 x 515 x 180 1600 3 19 750,00

SR-1585 3T 6 245 x 615 x 180 2100 4 24 950,00

SR-1585 4T 8 245 x 700 x 180 2500 4 30 850,00

SR-20120 3T 6 245 x 615 x 180 2100 4 24 850,00

SR-20120 4T 8 245 x 700 x 180 2500 4 30 880,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Dĺžkový vibračný triedič koreňovej zeleniny

WM-1200

Stroj na triedenie koreňovej zeleniny (mrkva, petržlen) podľa dĺžky. Najčastejšie sa tieto 
stroje používajú na odseparovanie zlomených alebo príliš krátkych produktov. Produkt sa 
vibráciami posúva po antikorových žľaboch (frekvencia vibrovania je plynule nastaviteľná), 
pričom produkt s dĺžkou menšou ako medzera medzi (za sebou idúcimi) žľabmi prepadáva touto 
medzerou a dlhší produkt prechádza ponad ňu. Prepadnutý produkt je odnášaný priečnym pásovým 
dopravníkom.

Technické údaje a cena*

parameter WM-1200

výkonnosť [t.h-1] 5

rozmery stroja: š x d x v [cm] 150 x 250 x 190

hmotnosť stroja [kg] 700

elektrický príkon [kW] 3

CENA V € BEZ DPH 9 450,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Priama váha 
DV130

Stroj na navažovanie poľnohospodárskych produktov, primárne určený na váženie zemiakov, cibule, 
cvikly.
Pri dávkovaní je produkt vynášaný jedným dopravníkom do váženej násypky. Aktuálna hmotnosť je 
zobrazovaná na svietiacom displeji. Dovažovanie sa prevádza spomaľovaním dopravníka.
Po dosiahnutí požadovanej hmotnosti sa násypka (ručne - tlačidlom alebo automaticky) otvorí a 
jej obsah je vyprázdnený do obalu. Násypka váhy je uchytená na dvoch tenzometrických snímačoch 
sily s teplotnou kompenzáciou. Signály zo snímačov prevádza analogovo-číslicový prevodník na 
digitálny signál, ktorý je ďalej spracovávaný. Výstupom vyhodnocovacej elektroniky sú spojité 
signály, ktoré prostredníctvom slaboprúdových spínacích prvkov ovládajú silnoprúdové časti 
stroja. 
Vyhodnocovacia elektronika umožňuje nastavenie parametrov váženia (finálna hmotnosť, hmotnosť 
pri ktorej sa vypne hrubé navažovanie...), a umožňuje dováženie násypky pri ustálení snímačov. 
Otváranie dverí násypky je stlačeným vzduchom.

Niekoľko rozdielov oproti bežne predávaným váham (ako BH9000SE, KMK WP30Eco,...):
 ovládanie váženej násypky dvojčinným pneumatickým piestom
 vlastná riadiaca a vyhodnocovacia elektronika = veľmi lacné opravy
 všetky komponenty elektroniky (snímanie – vyhodnocovanie – riadenie) vždy na sklade
 váha po stlačení pedálu otvorí násypku (alebo sa tak udeje automaticky – podľa nastavenia

v menu), vyprázdni ju, a pred zatvorením preverí, či sa produkt nezablokoval (kontrolou 
zostávajúcej hmotnosti); pokiaľ áno, tak ostane otvorená, po vyčistení (operátorom) sa 
pedálom dá povel k jej zatvoreniu a váženie pokračuje ďalej; toto je užitočné aj pri 
práci s automatickou baličkou – nestane sa, aby išla séria nesprávnych hmotností
(stroj sníma z indikátora (cez protokol RS232) okamžitú hmotnosť, a nielen diskrétne 
výstupy z komparátora indikátora, ako je tomu u iných strojov)

 softvér a vstupy môžu mať prípravu na signál od baliaceho stroja
 softvér môže dávať signály i do tlačiarne baliaceho stroja, ak tento nie je vybavený

prípravou na tlačiareň
 vylepšený algoritmus váženia a to:

bežná váha DV-130

váha vypína (alebo spomalí pás) pri 
hodnote hrubého váženia, potom pri 
dosiahnutí finálnej hmotnosti vypne 
úzky pás (alebo pás zastaví z nižšej 
rýchlosti) 

váha má 3 nastavenia hmotnosti:
1. hmotnosť, pri ktorej prejde z vysokej rýchlosti
na strednú
2.  hmotnosť,  pri  ktorej  prejde  zo  strednej
rýchlosti na pomalú
3. pás sa zastaví  skôr ako váha dosiahne finálnu
hmotnosť, čím sa čaká na zemiaky, ktoré sú ešte vo
vzduchu (teda ešte nedopadli do násypky).

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Potom sa ustáli váha, preverí jej hmotnosť. Ak je
hmotnosť v násypke nižšia ako finálna, potom stroj
dovažuje  po  jednom  unášači  pása  (hodí  produkt,
ktorý  je  na  jednom  unášači,  počká  na
ustálenie,...). 

 elektronika umožňuje pomocou LCD displeja a tlačidiel testovať vstupy a výstupy stroja,
čím je zjednodušená diagnostika

 napájanie 230 V AC (nie je potreba 3-fázovej zásuvky)

Technické údaje a cena*

parameter TF DV130

výkonnosť pri 25 kg vážení [t.h-1] cca 4

hmotnosť stroja [kg] 200

elektrický príkon [kW] 1

CENA V € BEZ DPH 7 900,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Plnič big-bagov
ELS-1

✔ stroj slúži na šetrné ukladanie produktu do big-bagu
✔ ukladanie je šetrné vďaka automaticky zdvíhateľnej kaskáde 
✔ pomocou ultrazvukového snímača sa deteguje hladina zemiakov v big-bagu a elektromotor s 

navijakmi zdvíha a roluje kaskádu nahor
✔ po naplnení big-bagu sa automaticky vypne príjem produktu
✔ výška plnenia môže byť definovaná hmotnosťou v big-bagu
✔ v cene je zahrnutá i váha 

Technické údaje a cena*

ELS-1

CENA V € BEZ DPH 12 100,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Automatický baliaci stroj do sieťoviny
RM-30, RM-30 2N 

Stroj na balenie zemiakov, zeleniny a podobných produktov je určený pre automatické balenie do 
sieťového úpletu, dodávaného v roliach, pre balenie po 5 – 25 kg. 
Baliaci materiál je dodávaný vo forme polohadice z hornej časti otvorenej. Na uvažovanej šírke 
sáčku sú obe vrstvy úpletu medzi sebou zvarené. 
Zmena veľkosti sáčkov sa dosahuje výmenou rolky baliaceho materiálu a jednoduchým prestavením 
polohy výšky odvíjacieho navijaku cievky baliaceho materiálu, stranovým posunutím tepelných  
deliacich elementov a mechanického snímača pre snímanie boku sáčkov. 
Po naplnení sa predom navážený materiál  v sáčkoch zašíva s pomocou robustného  1-nitkového 
šijacieho stroja FISCHBEIN F – u baličky RM-30, alebo pomocou 2-nitkového šijacieho stroja 
FISCHBEIN EMPRESS 100 – u baličky RM-30 2N.  
Podľa rozmerov sáčkov (ich výšky) sa nastavuje výška vynášacieho dopravníka. 
Dávkovanie materiálu plneného do úpletov zabezpečuje niektorý z typov automatických váh, čím je 
zaistená automatická bezobslužná prevádzka.
 
Výbava v cene

 vibrácia vstupného otvora + vibrácia podstavy vreca
 centrálne mazanie šijacej hlavy
 lakovaná konštrukcia
 dotykový panel pre operátora

Technické údaje a cena*

parameter RM-30 RM-30 2N

spotreba vzduchu [l.min-1] 120 120

rozmery stroja: š x d x v [cm] 112 x 405 x 120 112 x 405 x 120

hmotnosť stroja [kg] 600 630

elektrický príkon [kW] 4 4

CENA V € BEZ DPH 15 750,00 21 820,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Kombinačná váha
WK-10M

10 kanálové automatické váhy sú určené na presné váženie poľnohospodárskych produktov ako 
zemiaky, cvikla, cibuľa, mrkva,...

Princípom je nájsť počet a umiestnenie navažovacích schránok, ktorých súčet tvorí hodnotu 
najbližšiu požadovanej hmotnosti.

Pri plnení schránok je v každej schránke produkt s rozdielnou hmotnosťou.

Program združí najvyššie hmotnosti a hľadá najmenší počet schránok potrebných k požadovanej 
kombinácii. Potom začne od najnižších hmotností a hľadá najväčší počet schránok potrebných k 
požadovanej kombinácii. Týmto spôsobom sa eliminuje množstvo možností, ktoré nemôžu vytvoriť 
dobrú kombináciu.

V ďalšom kroku sa hľadá taká kombinácia, aby chyba váženia bola čo najnižšia, pri súčasnom 
využití aspoň 60% z počtu schránok, čím sa zabezpečí dostatočné množstvo prázdnych schránok pri 
ďalšom navažovaní.

Týmto je zabezpečená vysoká presnosť váženia.

Výkonnosť stroja závisí od konečnej požadovanej hmotnosti. Pri vážení 1 kg balení je výkonnosť 
okolo 5 t/h, pri vážení 25 kg balení je okolo 13 t/h.

Prevedenie môže byť i z antikorovej ocele.

Plnenie váhových košíkov je pomocou malých pásových dopravníkov, čím sa výrazne znižuje 
hlučnosť, vibrácie a potreba čistenia (v porovnaní s plnením pomocou vibračných dráh).

Stroj zvyčajne pracuje s automatickými baliacimi strojmi, ale môže pracovať aj s ručným 
odoberaním dávok, alebo dávkovaním do bední a pod.
Ovládanie je pomocou dotykového panelu.
V základnej výbave stroj obsahuje:

• plniace dopravníky do váhových košíkov
• všetky motory riadené meničmi
• inšpekčný plošina so schodíkmi
• práca s 2-mi baliacimi strojmi

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Technické údaje a cena*

parameter WK-10M

výkonnosť stroja [t.h-1] 12

rozmery stroja: š x d x v [cm] 596 x 460 x 305

šírka plniacich dopravníkov [cm] 30

objem váhového košíka [l] 15

požadovaný tlak vzduchu [b] 6

hmotnosť [kg] 3000

elektrický príkon [kW] 7

CENA V € BEZ DPH 55 500,00

Doplnková výbava: plniaci dopravník s meničom a fotobunkou           3 900,00  €

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Vrstvič zemiakov
S-850 Ele

✔ stroj slúži na plnenie skladov voľne-loženými zemiakmi (cibuľou, cviklou,...) alebo na 
plnenie kôrb nákladných áut

✔ maximálna výška plnenia je 4,5 m
✔ výška unášačov dopravníka je 32 mm
✔ sklon dopravníka a jeho koncovky je elektrohydraulický
✔ lakovaná konštrukcia
✔ 2 pneumatikové kolesá elektrohydraulicky otočné a poháňané elektromotorom 

(takže je možné vykonávať s dopravníkom otočný pohyb do strán)

Technické údaje a cena*

parameter S-850 Ele

šírka pásu [cm] 60

rozmery stroja: š x d x v [cm] 220 x 850 x 225

dĺžka dopravníka – hlavná časť [cm] 60

dĺžka dopravníka – sklopná koncovka [cm] 150

maximálna výška stroja [cm] 520

regulovateľná rýchlosť pásu [m.min-1] 15 - 45

hmotnosť [kg] 1200

elektrický príkon [kW] 5

CENA V € BEZ DPH 15 990,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Príjmové dopravníky na príjem z vlečky
séria 1200 + 1700 + 2000 + 2400 

✔ Príjmové dopravníky sa používajú na šetrný príjem zemiakov, cibule, cvikly z vlečky a 
kôrb nákladných automobilov. Zvyčajne sú vybavené aj sústavou odhliňovacích alebo 
triediacich valcov. 

✔ Rám stroja je z oceľového zvarenca, nadstavby sú z profilovaného plechu. 
✔ Stroje majú prepravný podvozok. 
✔ Pohyblivé dno slúžiace na dávkovanie produktu tvorí hrubý PVC pás, ktorý je upevnený na 

reťaziach, ktoré sa pohybujú po dne pomocou kladiek. 
✔ Regulácia rýchlosti dna je štandardne od 0,5 do 4,5 m.min-1. 
✔ Stroj môže byť vybavený sústavou valcov na oddelenie hliny, malých zemiakov a 

predtriedenie. 
✔ Tieto valce môžu byť oceľové hladké, oceľové s profilom špirály a polyuretánové s 

profilom špirály. 
✔ Rozstup a sklon valcov je nastaviteľný pomocou hydraulického mechanizmu alebo 

servopohonu.
✔ Hlina a frakcie produktu sú odnášané pomocou priečnych dopravníkov s reverzom. 
✔ Valce či dopravníky môžu byť vybavené reguláciou rýchlosti. 

KRM Séria 1200 – 1700

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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KRM  Séria 2000

KRM Séria 2400

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Technické údaje a cena*

typ objem
zásob.

[m3]

šírka
dna

[cm]

dĺžka 
vodor.
časti
[cm]

hmotnosť

[t]

počet
odhliň.
valcov
[ks]

počet
tried.
valcov
[ks]

počet
dopravníkov
s reverzom

[ks]

CENA V €
BEZ DPH

KRM-1200 N 10 120 - 1,6 - - - 14 900,00

KRM-1200 10 120 - 2 7 - 2 18 790,00

KRM-1200 3T 10 120 - 2,5 7 7 3 24 800,00

KRM-1700 12 170 - 2,8 7 - 2 26 550,00

KRM-1700 3T 12 170 - 3 7 7 3 31 900,00

KRM-2000 15 200 - 3,8 7 - 2 32 950,00

KRM-2000 3T 15 200 - 4 7 7 3 39 200,00

KRM-2400 3T 20 240 150 4,4 7 7 3 52 700,00

Nakoľko tieto stroje môžu byť vybavené mnohými doplnkami, pre ponuku s presnou
špecifikáciou nás prosím kontaktujte.

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Vzduchotechnika v skladoch zemiakov

Naše služby: 

• Spracovanie návrhu technického riešenia pre váš sklad. 
• Dodávka kompletného riešenia pre všetky typy skladov - integrované zmiešavacie komory, 

ventilátory, regulačné klapky, servopohony, chladiace agregáty, ohrievacie, zvhlčovacie 
iné vzduchotechnické zariadenia. 

• Lacná vzduchotechnika pre nenáročné riešenia. 
• Pre viac informácií a osobnú konzultáciu nás prosím kontaktujte. 

Cieľom nášho zámeru je zníženie skladovacích strát a minimalizácia energetickej náročnosti, pri 
zabezpečení maximálnej kvality skladovaného materiálu, zníženie prácnosti, zabezpečenie 
spoľahlivosti, bezpečnosti a vylúčenie negatívneho vplyvu "ľudského faktora".

Riadenie vzduchotechniky skladu je navrhnuté pomocou regulačného systému, ktorý zabezpečuje 
dodržanie optimálnych skladovacích podmienok, pri vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a 
minimalizácii energetickej náročnosti. Na procesorovú jednotku sú pripojené jednotlivé snímače, 
ktoré snímajú fyzikálne veličiny v sklade.

Regulačný systém umožňuje nastavenie nasledujúcich druhov prevádzkových režimov: 
• osušovanie po naskladnení 
• hojenie 
• postupné ochladzovanie (protišokový teplotný režim) 
• dlhodobé skladovanie 
• otepľovanie 
• ručné ovládanie 
• predvoľba zákazu vetrania (preklenutie energet. špičiek) 
• nútené prevetrávanie (homogenizácia vnútorného prostredia). 

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Paletové sklady zemiakov

Výhodou paletových skladov oproti boxovým (voľné uskladnenie) je možnosť skladovania širokého 
sortimentu v oddelených partiách. Výhodou je jednoduchší vzduchotechnický a chladiarenský systém
a možnosť jeho riešenia pomocou Integrovaných zmiešavacích komôr. Nevýhodou je nižšia efektivita
osušovania, postupné schladzovanie materiálu od obvodu do stredu palety, a potrebná investícia 
do paliet.

Snímanie a priebeh teplôt, spolu s ovládaním komponentov, je možné monitorovať aj na diaľku, cez
modem (tiež GPS modem) s pripojením na PC.

INTEGROVANÉ ZMIEŠAVACIE KOMORY AGROEL ISK:

Integrovaná zmiešavacia komora môže pracovať v režime aktívneho vetrania, pri ktorom sa využíva 
na chladenie vonkajšieho vzduchu alebo v režime núteného chladenia s využitím chladiaceho 
agregátu alebo v ich vzájomnej kombinácii.

Výhodou kombinovaného vetrania a chladenia sú podstatne nižšie prevádzkové náklady oproti 
sústavám vybaveným iba chladiacim zariadením. ISK dopravujú chladný vzduch nad vrchnú paletu, 
odkiaľ klesá do priestoru celého skladu. 

Toto zamedzuje tvorbe potnej vrstvy v najvyšších paletách a výrazne sa tým teda znižuje riziko 
skladových chorôb. 
Veľký výkon ventilátorov garantuje distribúciu vzduchu po celom objeme skladu.

ISK môžu v závislosti na inštalovaných agregátoch pracovať v niekoľkých režimoch: 

• Regulácia klímy vetraním, s využitím vonkajšieho, vnútorného alebo zmiešaného vzduchu. 
• Regulácia vetraním v kombinácii s aktívnym chladiacim agregátom - v prípade, že sú 

teploty vonkajšieho vzduchu príliš vysoké 
• Regulácia klímy iba s chladiacim agregátom 
• Komory ISK môžu byť vybavené tiež agregáty zvlhčovanie vzduchu 

Výhody riešenia paletových skladov s ISK: 

• Všetko v jednom monobloku - ventilátory, tepelne izolovaná regulačná klapka, výdychovej 
potrubia, výparník 

• Výrazné zmenšenie nárokov na stavebnú pripravenosť skladu 
• Jednoduchá a rýchla montáž 
• Výhodná cena vďaka kompaktnému stavebnicovému riešeniu

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Technické  údaje  a  cena (orientačná  cena  technologického  zariadenia  (bez  stavby,
stavebných úprav, elektroinštalácie…)

typ
skladovací objem

 cca [m3]
chladiaci výkon

[kW]

elektrický
príkon pri
chladení

[kW]

CENA V €
BEZ DPH

ISK-75 CP 250 9 18 19 000,00

ISK-150 CP 400 19 22 26 800,00

ISK-330 CP 1000 32 26 33 000,00

ISK-660 CP 1200 58 30 43 000,00

ISK-1000 CP 1800 83 44 55 000,00

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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Boxové (voľne ložené) sklady 

Boxové sklady sú vhodné na uskladnenie zemiakov, cibule a niektorých druhov koreňovej zeleniny. 
Jeho výhodou je vyššia účinnosť vetrania v porovnaní so skladovaním v paletách. Nakoľko je 
chladiaci vzduch vháňaný do materiálu pod vyššim tlakom, tak aj účinok vetrania je vyšší a 
kvalitu materiálu je možno ľahšie ovplyvniť.

Naopak výhodou vzduchotechnického systému je skutočnosť, že kvalitu skladovaného materiálu je 
možné vzduchotechnickými zásahy lepšie ovplyvniť (napr. pri skladovaní zemiakov fázy osušenie, 
hojenie, postupného schladzovanie pod.).

Zmiešavacie komory, ktoré sú rovnako ako u paletových skladov základnou podmienkou úspešného 
skladovania, sú u skladov s voľne uloženým materiálom spravidla riešené v rámci stavebných 
úprav. Prevetrávacia kanály môžu byť nadpodlažné (oceľové, drevené, plastové), alebo 
podpodlažné, zakryté drevenými, železobetónovými, alebo kovovými roštami. 

Rozmiestnenie vzduchotechnicých kanálov, ich rozmer a tvar, rovnako ako prevedenie 
vzduchotechnických zmiešavacích komôr musí byť vždy predmetom fundovaného vzduchotechnického 
výpočtu.

Nevýhodou je vyššia energetická náročnosť, spotreba vzduchu je od 100 do 300 m3/t/hod pri tlaku 
150 až 300 Pa.

Snímanie a priebeh teplôt, spolu s ovládaním komponentov, je možné monitorovať aj na ďiaľku, cez
modem (tiež GPS modem) s pripojením na PC.

Cena

Nakoľko  cena  je  veľmi  závislá  od  stavebného  prevedenia  skladu,  jeho  veľkosti,
dispozície,  existujúcich  alebo  novovystavených  zmiešavacích  komôr  a  podzemných  alebo
nadzemných kanálov, nie je možné zodpovedne stanoviť nejakú orientačnú cenu. V priemere
sa cena technológie pohybuje okolo 20 000 € bez DPH.

* Cena zahŕňa bežne požadované doplnky a je vypočítaná aktuálnym kurzom € voči zahraničným menám. 
   Platnosť cien do konca roku 2021. 
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