PRO KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝROBU
Dodáváme špičkové technologie pro
separaci, detekci, odprašování i přepravování materiálů
v jakémkoliv provozu.
Pomůžeme vám zajistit čistý provoz, plnění norem ISO
i bezpečnost vlastních technologií.
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PRODUKTY PRO KAŽDÝ PRŮMYSL
Po čtvrt století v oboru dobře víme, co funguje a co ne.
Pečlivě si vybíráme partnery a hlídáme kvalitu vlastní výroby. Od technologií čekáme to, co vy:

spolehlivost, nenáročnost, odolnost a efektivitu.

MAGNETICKÉ SEPARÁTORY

POTRUBNÍ SYSTÉMY

DETEKTORY KOVŮ

Jak by se do vašich výrobků mohl

Hledáte jednoduché a spolehlivé

Jeden zapomenutý hřebík ve dřevě

řešení

vzduchotechniku

snadno rozbije stroj za miliony. A kolik

a obrušováním výrobních technologií.

a dopravu materiálů? Sotva najdete

škody teprve napáchá ulomený hrot

Naše separátory spolehlivě zachytí

praktičtější potrubní systémy než

jehly v balení plen nebo salámu.

kovové nečistoty v tekutinách, gelech

JACOB.

dostat kov? Třeba pohybem

pro

Citlivé

detektory

MESUTRONIC

i sypkých směsích. Jako službu

Na jejich kvalitu nedáme dopustit.

spolehlivě zachytí každý magnetický

nabízíme také přesné měření magne-

A přitom je skládáte jednoduše jako

i nemagnetický kov na vstupu

tické indukce.

stavebnici LEGO.

i na výstupu.

OPTICKÉ TŘÍDIČE

DOPRAVNÍKY

ROTAČNÍ PODAVAČE

K poškození reputace značky stačí

Člověk za směnu nepřepraví 10 000

jedno špatné balení v obchodě.

balíčků z bodu A do bodu B, navíc

podavače VDL od výrobce Heesen

Optický třídič rozpozná i minimální

po jednom a spolehlivě. Dopravník

Technocom. Proč? Budou se vám

rozdíly v barvě a tvaru. Pomocí

ano. Vyrobíme jakýkoliv typ a pro

snadno ovládat. Náklady na jejich

vzduchových trysek oddělí zmetkový

každý průmysl. Pásové dopravníky,

provoz a údržbu jsou minimální.

materiál od kvalitního. V provozu

šnekové

dopravníky,

dopravníky

zůstanou jen kvalitní zrnka kávy, jen

na míru, třeba do zatáčky.

bílá rýže, vytřízené sklo.

Rádi přijmeme každou výzvu.

SPOJOVACÍ KOMPONENTY

ODSÁVACÍ SYSTÉMY

Vysokotlakové spojky spojí vaše

Zápachům, nečistotám a škodlivinám

Do

výroby

dodáváme

rotační

A využít je můžete například pod sila
i pro dávkování.

ODPRAŠOVÁNÍ
Vyrábíme

výkonná

odprašovací

potrubí bez jakéhokoliv narušení.

v ovzduší se ve výrobě mnohdy

zařízení, která řeší problémy

Tlak do 6 barů vyrovnává těsnění,

nevyhnete. Vyřešíme pro vás labora-

s prašností především v plastikář-

které obepíná celou plochu a vydrží

torní i průmyslové odsávání a ﬁltraci

ském a gumárenském průmyslu.

i extrémní teploty. Rádi poradíme

vzduchu.

Pomůžeme vám zajistit čisté pracovní

s volbou materiálů i tvarových

Ať se vám při práci dobře dýchá.

prostředí a držet standardy kvality

variant.

ve výrobě.
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MAGNETICKÉ SEPARÁTORY

Jak by se do vašich výrobků mohl dostat kov?
Třeba pohybem a obrušováním výrobních technologií.
Naše separátory spolehlivě zachytí kovové nečistoty v tekutinách, gelech i sypkých směsích.
Jako službu nabízíme také přesné měření magnetické indukce.

Výhody magnetických separátorů JELÍNEK-TRADING


Nejsilnější dostupné permanentní magnety ze směsi



neodymu, železa a boru – NdFeB




a magnetický prach

Zamezí stržení nečistot proudem materiálu
Unesou přes tisícinásobek své váhy

Zachytí i jemné částice kovu zbroušené pohybem strojů




Nejlepší poměr ceny a kvality na trhu, vydrží i 50 let
Využitelné všude od paštik po gumu

PRO SYPKÉ MATERIÁLY

Výsuvné magnetické separátory

Magnety do násypky

Bubnové magnetické separátory

Magnet. separátory s aut. čištěním

Rotační magnetické separátory

Atypické magnetické separátory
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Životnost magnetů závisí na tom, jak s nimi zacházíte. Mohou vydržet rok, ale i 50 let.
Poradíme vám s údržbou, bezpečností i efektivitou v provozu. Velmi praktická a efektivní je kombinace magnetu a detektoru kovu.
Už v provozu magnety máte a potřebujete si ověřit jejich sílu? Ozvěte se. Pomocí přístrojů přesně určíme magnetickou indukci.

Magnetické separátory dodáváme do všech odvětví
Magnetické separátory jsme schopni dodat v kvalitě vyhovující všem normám. Technologie je vhodná do mnoha druhů provozů.
Potravinářský průmysl

Dřevozpracující průmysl

Chemický průmysl

Zpracování skla

Textilní průmysl

Plastikářský průmysl

Farmaceutický průmysl

Gumárenský průmysl

VÝSUVNÉ MAGNETICKÉ SEPARÁTORY
◎

Určení - zachycování magnetických kovů z plastových drtí před zpracováním na
vstřikovacích a vtlačovacích linkách
Použití - potravinářství, plastikářský průmysl, chemie,farmacie, stavební a nátěrové
hmoty, těžební průmysl, výroba skla, cihel, dřevařský průmysl
Význam - zlepšení kvality (ISO 9000) a odstranění reklamací, zásadní ochrana drahých
technologií (vytlačování, vstřikování a další)

MAGNET NAD DOPRAVNÍK
Zachycuje magnetické nečistoty z pásového dopravníku

MAGNETY DO NÁSYPKY
◎

Určení - zachycování magnetických kovů z plastových drtí před zpracováním na vstřikovacích a vtlačovacích linkách
Použití - potravinářství, plastikářský průmysl, chemie,farmacie, stavební a nátěrové hmoty, těžební průmysl, výroba skla, cihel,
dřevařský průmysl
Význam - zlepšení kvality (ISO 9000) a odstranění reklamací, zásadní ochrana drahých technologií (vytlačování, vstřikování a další)
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MAGNETICKÉ FILTRY

Jak by se do vašich výrobků mohl dostat kov?
Třeba pohybem a obrušováním výrobních technologií.
Naše separátory spolehlivě zachytí kovové nečistoty v tekutinách, gelech i sypkých směsích.
Jako službu nabízíme také přesné měření magnetické indukce.

Výhody magnetických separátorů JELÍNEK-TRADING
Nejsilnější dostupné permanentní magnety ze směsi

Zachytí i jemné částice kovu zbroušené pohybem strojů

neodymu, železa a boru – NdFeB

a magnetický prach

Zamezí stržení nečistot proudem materiálu
Unesou přes tisícinásobek své váhy

Nejlepší poměr ceny a kvality na trhu, vydrží i 50 let

PRO SYPKÉ MATERIÁLY
Využitelné všude od paštik po gumu

PRO TEKUTÉ MATERIÁLY

Jednoplášťové magnetické ﬁltry

MS na čokoládu, jogurty, omáčky

Jednoplášťové magnetické ﬁltry

Dvouplášťové MF se sítem

Dvouplášťové magnetické ﬁltry

Atyp. MF se zapouzdřenými magnety
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Životnost magnetů závisí na tom, jak s nimi zacházíte. Mohou vydržet rok, ale i 50 let.
Poradíme vám s údržbou, bezpečností i efektivitou v provozu. Velmi praktická a efektivní je kombinace magnetu a detektoru kovu.
Už v provozu magnety máte a potřebujete si ověřit jejich sílu? Ozvěte se. Pomocí přístrojů přesně určíme magnetickou indukci.

Magnetické separátory dodáváme do všech odvětví
Magnetické separátory jsme schopni dodat v kvalitě vyhovující všem normám. Technologie je vhodná do mnoha druhů provozů.
Potravinářský průmysl

Dřevozpracující průmysl

Chemický průmysl

Zpracování skla

Textilní průmysl

Plastikářský průmysl

Farmaceutický průmysl

Gumárenský průmysl

JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ MAGNETICKÉ SEPARÁTORY
Tento typ magnetického ﬁltru je speciálně vyvinut pro separaci Fe kovů z kapalin. Je vyroben na základě požadavků potravinářského průmyslu.
Vnitřní strana je jemně vyleštěna, bez výstupků, koutů a výklenků. Je vyrobe z nerezového materiálu 1.4301 pro potravinářské účely.
Filtr je osazen velmi silnými magnety na bázi vzácných zemin NdFeB.
TLAK

uvnitř ﬁltru 10 baru

ČIŠTĚNÍ

rychlé čištění vytažením magnetických jader z nerez pouzdra

TĚSNĚNÍ

silikon, Viton

PRACOVNÍ TEPLOTA

max. 80°C nebo 120°C

PST 50 - JEDNOPLÁŠŤOVÉ PROVEDENÍ
Při průchodu magnetickým ﬁltrem se Fe částice zachycují na magnetických tyčích.

PST 50 - DVOUPLÁŠŤOVÉ PROVEDENÍ
Přiváděná teplá voda vyhřívá vnitřní plášť separátoru a zabraňuje tuhnutí materiálu uvnitř magnetického ﬁltru
(pasty, omáčky, těstoviny, čokoláda, mýdlo, tuky).
Samotné provedení zaručuje snadnou manipulaci. Magnetický ﬁltr se skládá z nerezového těla, magnetického jádra a nerezového pouzdra.
Možné kovové magnetické nečistoty jsou zachyceny na povrchu nerezového pouzdra, do kterého je zasunuto magnetické jádro. Vysoce účinné NdFeB
magnety zaručují, že další tok materiálu nestrhne zachycené nečistoty. Tyto se pak snadno a rychle odstraní.
Magnetické jádro se skládá z určitého počtu tyčí, které kontrolovaný materiál obtéká. Počet tyčí závisí na rozměrech vstupu - výstupu použitého
potrubí, resp. zajištění plynulého průtoku kapaliny tělem. Rozměry uvedené v tabulce platí pro námi standardně dodávané výrobky. Dle potřeby
zákazníka vyrábíme i jiné varianty s různými rozměry. V případě zájmu je možnénaše výrobky bezplatně zapůjčit pro odzkoušení v provozu.

Garantujeme maximální spokojenost. Zeptejte se na naše reference.

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.
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POTRUBNÍ SYSTÉMY JACOB

Hledáte jednoduché a spolehlivé řešení
pro vzduchotechniku a dopravu materiálů?
Sotva najdete praktičtější potrubní systémy než JACOB. Na jejich kvalitu nedáme dopustit.
A přitom je skládáte jednoduše jako stavebnici LEGO.

Výhody potrubních systémů JACOB
Nejprodávanější značka v Evropě

Pevné, těsní, vodivé, detekovatelné

Gravitační, tlaková i podtlaková doprava do 0,5 baru

Dlouhá životnost při dobré ceně

Verze ATEX - certiﬁkováno jako bezpečné proti explozím

Více jak 1 milion položek skladem

Dodáváme rychle a rádi Vám pomůžeme s výběrem i s montáží
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PRODUKTY JACOB

Spojovací prvky
Spoje

Kroužky dvoudílné

Kroužky s U-těsněním

Trubky

Navařovací koncovky

Zasouvací trubky

Segmenty

Kolena

Ochrana proti opotřebení

T-kusy

Rozdvojky

Kónické rozdvojky

Kónusy

Spojovací kusy

Přechodové kusy

Kontrolní roury

Roury pro čištění

Kontrolní T-kusy

Škrtící klapky

Potrubní regulátor

Šíbry regulující vzduch

Dvojcestné klapky

Rozdělovače s těsněním

Dvojcestné rozdělovače 60°

Otočné trubkové rozdělovače

Dvojité rozdělovače

Prachotěsné rozdělovače

Příruby

Kompenzátory

Kloubové spoje

Protihlukové potrubí

Protihlukové potrubí

Cyklóny

Trubky

Segmenty a kolena

Rozdělovací kusy

Přechodové díly

Inspekční díly

Regulační a uzavírací prvky

Dvojcestné
rozdělovače

Vícecestné
rozdělovače

Upevňovací prvky
a příslušenství

Cyklóny a protihlukové

potrubí
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Spojovací prvky
Volné a pevné příruby

Uzemňovací můstek

Těsnící kroužek

Speciální trubky

Odlitky

Nastavitelné koleno

Symetrické rozdvojky

Kónické symetrické rozdvojky

Deﬂektory

Protidešťové kryty

Gumovité kryty

Uzavíratelný kryt potrubí

Nevratné klapky

Klapky pro sypké hmoty

Dvojcestné rozdělovače 45°

Pohony pro distributory
a škrtící klapky

Otočné rozdělovače 3 bar

Certiﬁkát pro potravinářství

Závěsy potrubí

PU-hadice

Trubky

Segmenty a kolena

Rozdělovací kusy

Přechodové díly

Inspekční díly

Regulační
a uzavírací prvky

Dvojcestné
rozdělovače

Vícecestné
rozdělovače

Upevňovací prvky
a příslušenství



MÁME NOVÝ ESHOP! Navštivte obchod.pro-technologie.cz
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Produkty JACOB najdete v našem eshopu na obchod.pro-technologie.cz
Na našem webu www.pro-technologie.cz se také můžete podívat jak pracujeme.

POTRUBNÍ A SPOJOVACÍ SYSTÉM STAVEBNICOVÝ PRINCIP
Dodáváme potrubní a spojovací systémy včetně příslušenství od německé ﬁrmy JACOB pro gravitační, tlakovou, podtlakovou dopravu
sypkých materiálů a vzduchotechniku. Potrubní stavebnicové systémy, rychlospojky, klapky, šíbry, rozdělovače.




originální kvalita se stavebnicovým designem
průměry od 80 do 1600 mm




tloušťka stěny 1, 2 nebo 3 mm
Verze ATEX - certiﬁkováno jako bezpečné proti explozím

Potrubí dodáváme ve variantách ocel s nátěrem RAL 7032, pozink nebo nerez.
Komplexně řešíme vzduchotechniku, odsávání i dopravování materiálu ve všech průmyslových odvětvích.
Poradíme, jak potrubní stavebnicové systémy napojit na další technologie a optimalizovat celý provoz.

V EVROPĚ Č. 1 VE STAVEBNICOVÉM POTRUBNÍM SYSTÉMU
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DETEKTORY KOVŮ

Jeden zapomenutý hřebík ve dřevě snadno rozbije stroj za miliony.
A kolik škody teprve napáchá ulomený hrot jehly v balení plen nebo salámu.
Citlivé detektory MESUTRONIC spolehlivě zachytí každý magnetický i nemagnetický kov na vstupu i na výstupu.

Výhody detektorů kovů MESUTRONIC
Německá výroba

Ovládání přes barevný dotykový displej

Jistota splnění standardů ISO

Nastavíte, co se špatným kusem
Dodáme na míru vašemu průmyslu

DETEKTORY KOVŮ DLE APLIKACE

Aplikace plasty/chemie

Aplikace dřevo

Aplikace potraviny

Rentgen

Aplikace farmacie

Aplikace textil
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APLIKACE TEXTIL
METRON PROFILINE
Detektor kovů určen pro kontrolu textilního materiálu. Jsou k dispozici
2 druhy tohoto typu detektoru – jednosegmentový a vícesegmentový.
Typy detektoru se určují podle šíře role.
Díky LED indikátoru nad každým segmentem je jednoduše dohledatelné
kontaminované místo.

METRON POWERLINE
Detektor kovů typu POWERLINE je určen pro textilní materiály, které jsou
dopravovány pneumatickou dopravou, v určitých případech mohou být
použity pro dopravu volným pádem. Cívka detektoru kovů je integrována
do potrubní cesty a tudíž montáž i demontáž není časové náročná. Tvar
detektoru kovů může být kulatý i hranatý, podle požadavků zákazníka.

APLIKACE PLASTY
Quicktron
Kovové separátory QUICKTRON vyseparují i ty nejmenší kovové nečistoty
bez narušení výrobního procesu a ztráty velkého množství dobrého
materiálu. Díky jejich používání je zajištěna ochrana proti zničení kovovými
nečistotami vstřikolisů, extruderů a granulačních linek. Velkou výhodou je
velká kapacita a odolnost vůči vysokým teplotám.

Metron
Tunelové detektory kovů METRON jsou používány v různých místech
výrobního procesu. Nejčastěji ke kontrole již zabalených nebo hotových
výrobků. Jsou vhodné pro umístění před drtící linky, před nebo za balící
linky. Velikost rámu detektoru kovů se určuje podle velikosti výrobků, které
mají být kontrolovány a podle velikosti dopravníku.
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APLIKACE DŘEVO
TRANSTRON HL
Robustní kovový pásový dopravník pro detekci kovů u kmenů stromů. Úspěšná
kombinace již dlouhodobě ověřená – detektor kovů METRON-CO a TRANSTRON HL.
Toto řešení zaručuje skvělé výsledky při detekci kovů bez rušení okolními vlivy
a zajišťuje dlouhodobou ochranu všech strojů před poničením kovovými předměty
při zpracování v dřevozpracujícím průmyslu. Vysoký výkon díky pásovému dopravníku, který je schopen zvládnout těžký náklad. Je vybaven odolným gumovým pásem
a sestaven z tvrdého dřeva s vyměnitelným povrchem proti opotřebení
a hnacím motorem s velkým výkonem.

APLIKACE POTRAVINY
METRON C / TRANSTRON
Detektory kovů METRON lze jednoduše integrovat do vaší výrobní linky. Speciální
verze, jako je Slim Line a RMFA jsou k dispozici pro obtížné řešitelné aplikace (např. při
extrémním nedostatku místa pro instalaci nebo při velkém rušivém vlivu okolí).
Detektory kovů MESUTRONIC lze jako systémové řešení kombinovat s dopravníky
TRANSTRON a tím docílit optimální separační systém.

QUICKTRON
Separátory kovů řady QUICKTRON jsou určeny pro kontrolu sypkých
materiálů, např. granulátů a prášků za volného pádu.

PIPELINE / MEATLINE
To jsou systémové řešení ﬁrmy MESUTRONIC pro kontrolu pastózních,
viskózních a kapalných produktů. Jsou uzpůsobeny ke spolehlivému
odstranění kovových nečistot z tlakových trubkových cest. PIPELINE
je varianta pro instalaci do systémů obsahujících pumpu a MEATLINE
zase pro zabudování do vakuových (podtlakových) plnících systémů
na salámy a masné výrobky, přičemž obě varianty byly vyvinuty
ve spolupráci s profesionály maso zpracujícího průmyslu.
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Naše detektory kovů fungují na principu elektromagnetického pole.
Odloučí veškeré kovy nebo vyřadí vadné balení.
Výměnu obvykle doporučujeme za 5–10 let, náš nejstarší detektor je však v provozu od roku 1991 a stále slouží.

Vybereme nejvhodnější detektor pro vaše odvětví
Dodáváme detektory na míru vašemu průmyslu. Do dřevařství ocelové, do potravinářství nerezové.
Potravinářský průmysl

Dřevozpracující průmysl

Chemický průmysl

Zpracování skla

Textilní průmysl

Plastikářský průmysl

Farmaceutický průmysl

Gumárenský průmysl

SPOLEHLIVÉ A VÝKONNÉ (CITLIVOST) ODLUČOVAČE A DETEKTORY KOVŮ I NEMAGNETICKÝCH
SEPARÁTORY KOVŮ QUICKTRON
Toto zařízení je schopno odlučovat magnetické a nemagnetické kovy z volně propadávajícího materiálu,
např. z drtí, granulátů, prášků, tablet a cukru apod.

Použití - potravinářský, plastikářský průmysl, chemie, farmacie, stavební
a nátěrové hmoty, těžební průmysl, výroba skla, cihel, dřevařský průmysl
Význam - zlepšení kvality (ISO 9000) a odstranění reklamací, zásadní
ochrana drahých technologií (vytlačování, vstřikování a další)

QuickTron

Ø 25

Fe - kulička / ball

Ø 0,3

350 l / h

QuickTron

Ø 50

Fe - kulička / ball

Ø 0,5

1 900 l / h

QuickTron

Ø 70

Fe - kulička / ball

Ø 0,7

3 800 l / h

QuickTron

Ø 80

Fe - kulička / ball

Ø 0,8

5 000 l / h

QuickTron

Ø 100

Fe - kulička / ball

Ø 1,0

8 000 l / h

QuickTron

Ø 150

Fe - kulička / ball

Ø 1,5

16 000 l / h

QuickTron

Ø 200

Fe - kulička / ball

Ø 2,0

23 000 l / h
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ODLUČOVAČ KOVŮ PLASTRON 05 K

Plastron 05 je odlučovač kovů pro ochranu vstřikovacích strojů nebo extruderů.
Chrání stroj proti poškození způsobeném kovovými součástmi a zaručuje optimální výrobní proces pro vaši oblast.
Používá se v oblasti vstřikování a vytlačování pro pomalu tekoucích sloupců materiálů.

Výhody odlučovaču kovů MESUTRONIC




metoda digitálního hodnocení pro dosažení nejlepších výsledků



kompletní demontáž bez nástrojů

robustní konstrukce pro dlouhou životnost



všechny komponenty jsou snadno přístupné

nejvyšší přesnost při nepřetržitém provozu
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TECHNICKÉ ÚDAJE
PLASTRON K 30-70 = 6 l za separaci

Stupeň krytí:

IP 65

Pracovní napětí:

100 až 240 V AC / 50 / 60 Hz

Pojistka:

zpožděná 1,25 A, 5x20 mm dle DIN

Pracovní tlak:

6 bar

Spotřeba:

max. 50 W

Max. dovolené zatížení (svislé):

500 kg

Připojení stlačeného vzduchu:

6-10 bar (do 40 °C)

Spotřeba stlač. vzduchu:

PLASTRON K 100/120 = 9 l za separaci

OBLAST POUŽITÍ
Oblastí použití přístroje je proces podávání pomalu tekoucího materiálu do vstřikovacích a vytlačovacích lisů
při výrobě plastů. Chrání výrobní stroj proti poškození způsobenému kovovými částicemi a zaručuje optimální výrobní
proces. PLASTRON 05 K se instaluje přímo na vstup přístroje, mezi vstup plastikační jednotky a, z pohledu výrobního
procesu, před ni umístěná periferní zařízení.
Teplota okolního prostředí:

+5 °C až +50 °C

Výška volného pádu: 150 mm nad horní hranou zařízení

Teplota pro skladování:

-10 °C až +60 °C

Zkoušené materiály:

Relativní vlhkost:

0 až 100 % (bez kondenzace vody)

Způsob podávání materiálu: Pomalu se pohybující sloupec materiálu

elastomery a běžná aditiva
0 - 6 mm (granulát/prášek)

Zrnitost:

nebo volný pád z malé výšky
Rychlost podávání:

0,005 - 2,0 m/s

Termoplasty, termoplastické

1 - 10 mm (vločky)
max. 120 °C

Teplota materiálu:

STANDARDNÍ ROZSAH DODÁVKY
Návod k obsluze

Detekční cívka

Vyhodnocovací elektronika AMD 05

EU prohlášení o shodě

Separační mechanizmus

Spojovací kabel o délce 2 m spojující

Napájecí kabel o délce 1,8 m

Jednotka úpravy tlakového vzduchu

skříň elektroniky a zařízení

Rám pro upevnění

Hadice pro připojení stlačeného
vzduchuo délce 2,5 m

OBLAST POUŽITÍ
Provedení pro abrazivní granuláty
Zařízení vizuální a akustické signalizace
Propojovací kabely mezi zařízením a skříní elektroniky různých délek až do délky 50 m
Napájecí kabel s alternativními standardizovanými přípojkami
Automatické monitorování stlačeného vzduchu a separačního mechanizmu
Adaptéry pro upevnění
Zjednodušené vyprazdňování stiskem tlačítka

17

Rozměry - 30 - 40

Wartungseinheit
JEDNOTKA VZDUCHOVÉ FILTRACE / VODNÍHO SEPARÁTORU

Ø30 = PLASTRON K 30
Ø40 = PLASTRON K 40

Průměr
(mm)

Hmotnost (kg)

Citlivost * (mm)
Fe

NFe

SS

30

13

0,3

0,5

0,6

40

13

0,4

0,6

0,8

Rozměry - 50 - 70

Wartungseinheit JEDNOTKA
VZDUCHOVÉ FILTRACE / VODNÍHO
SEPARÁTORU

Ø50 = PLASTRON K 50
Ø60 = PLASTRON K 60
Ø70 = PLASTRON K 70

Průměr (mm)

Hmotnost (kg)

Citlivost * (mm)
Fe

NFe

SS

50

19

0,5

0,8

1,0

60

19

0,6

1,0

1,2
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Rozměry - 100 - 120

Schlechtauslauf
OTVOR PRO
ODVOD
SEPAROVANÝCH
ČÁSTIC

Pohled A

Wartungseinheit JEDNOTKA
VZDUCHOVÉ FILTRACE / VODNÍHO
SEPARÁTORU

Ø100 = PLASTRON K 100
Ø120 = PLASTRON K 120

Průměr
(mm)

Hmotnost (kg)

Citlivost * (mm)
Fe

NFe

SS

100

35

1,0

1,5

2,0

120

35

1,2

1,75

2,5

Citlivost je závislá na nominální šířce vstupu separátoru kovů. Čím menší je nominální šířka, tím vyšší bude
citlivost. Hodnoty uvedené v tabulce byly naměřeny ve středu vstupního otvoru při simulovaných výrobních
podmínkách a platí pro většinu suchých prášků a granulátů. Pokud poskytnete našemu vývojovému oddělení
vhodné vzorky, rádi Vám sdělíme maximální možné hodnoty citlivosti pro látky v konkrétním projektu.
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OPTICKÉ TŘÍDIČE

K poškození reputace značky stačí jedno špatné balení v obchodě.
Optický třídič rozpozná i minimální rozdíly v barvě a tvaru.
Pomocí vzduchových trysek oddělí zmetkový materiál od kvalitního.
V provozu zůstanou jen kvalitní zrnka kávy, jen bílá rýže, vytřízené sklo.

Výhody optických třídičů C-SORT




Přesnější než lidské oko
Nastavitelné pro různé defekty
Nejmodernější software v češtině





Několik digitálních kamer
Jednoduché ovládání
Možnost vyzkoušet vzorek přímo u nás

Stlačený vzduch vystřeluje zmetkový materiál do jiného výstupu.
Kvalitní produkt jde k zákazníkům, nežádoucí k vyřazení.
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Na třídič vám rádi napojíme dopravníky nebo potrubí.
Výkon zařízení se odvíjí od počtu jeho skluznic s kamerami a tryskami. Pomůžeme vám ho optimalizovat přesně pro vaše potřeby.
Třídič si k nám můžete přijet vyzkoušet. Uvidíte jeho funkčnost přímo na vzorku vaší pšenice, plastu či jiného materiálu.

Optické třídiče jsou naprogramované přesně pro vaši aplikaci
Obilná zrna

Semínka

Plasty

Sklo

Káva

Rýže a oříšky

Kovy

Sůl a minerály

Jak třídit luštěniny, drcený PET materiál nebo třeba měděné třísky?
Důležitá otázka pro potravinářské či průmyslové podniky má nyní jasnou odpověď – pomocí barevných třídičů.
Od obilí, luštěnin, semen, bobulových plodů, zeleniny, ořechů, soli, máku, rýže, kávy až po drcený PET materiál nebo měděné třísky.
Barevné třídiče CSort mají nepřetržitou technickou podporu, diagnostiku lze provádět přes internet přímo u výrobce v Rusku.
Zároveň má třídič jednoduché ovládání – spouští se jediným dotykem. Nastavení a přepínání mezi programy třídění jsou velmi rychlá a snadná.

OPTICKÝ TŘÍDIČ SMARTSORT

ječmen před tříděním

ječmen po třídění

fazole před tříděním

HORIZONTÁLNÍ OPTICKÝ TŘÍDIČ

fazole po třídění

brambůrky

sušené ovoce

ořechy

mražená zelenina

SMARTSORT je určen pro třídění širokého spektra sypkých produktů

HORIZONT je navržen jako barevný třídič pro odstraňování cizích látek

nejen podle barev, ale také podle tvaru a textury. Dokáže maximálně

z ořechů, brambor, zeleniny, mořských plodů, čerstvých, sušených nebo

výkonně a pohodlně řešit nejsložitější otázky v oblasti třídění sypkých

mražených výrobků, stejně jako z nepotravinářských materiálů jako jsou

materiálů.

kovy, plasty a minerály.
Pečlivé třízení - minimální poškození materiálů při optickém třízení.

Úspora nákladů i zvýšení kvality
Stále více výrobců nejen zemědělské produkce upřednostňuje třídění pomocí barevných třídičů.
Ty snižují počáteční investice, výrobní i provozní náklady, a zároveň se vyznačují snadnou údržbou a vysokou energetickou úsporností.

JELÍNEK-TRADING spol. s r. o., exkluzivní dovozce barevných třídičů CSort pro český a slovenský trh.
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DOPRAVNÍKY

Člověk za směnu nepřepraví 10 000 balíčků
z bodu A do bodu B, navíc po jednom a spolehlivě.
Dopravník ano.
Vyrobíme jakýkoliv typ a pro každý průmysl.
Pásové dopravníky, šnekové dopravníky, dopravníky na míru, třeba do zatáčky. Rádi přijmeme každou výzvu.

Výhody dopravníků JELÍNEK-TRADING




Variabilní provedení
Návaznost na třídící a vyřazovací jednotky
Vysoká spolehlivost





Nepřetržitý chod
Vhodné i do extrémních podmínek
Splňují standardy pro potravinářství
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Dopravníky od JELÍNEK-TRADING
Dopravníky slouží k přepravování zboží a materiálu z bodu A do bodu B.
Sice jen na krátkou vzdálenost, ale balíky se spolehlivě přesunou pěkně jeden za druhým.

Vyrábíme dopravníky na míru, a to klidně do zatáčky i esíčka.

Nabízíme vám

 PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
Přímé, šikmé s příhradami, z nerezových proﬁlů nebo ohábaných bočnic.
Utěsněná ložiska a pásy se středovým vodícím klínem jsou samozřejmostí.
Máte jiné požadavky? Žádný problém, vyrobíme vám dopravník na míru!

 DOPRAVNÍKY PRO DETEKTOR KOVŮ
Chtěli byste dopravník s vyřazením pomocí vzduchu, pístu nebo zastavení?
Pak jste u nás naprosto správně! Vaše přání budiž rozkazem. Ať víte úplně všechno,
na tyto dopravníky instalujeme detektory kovů od ﬁrmy Mesutronic.

 ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY
Nebojte se, šněčí tempo nemá s těmito dopravníky nic společného. Šnek je součástí trubky nebo žlabu a pomáhá přepravovat převážně
sypké materiály. Žlabové dopravníky se lépe čistí, a proto jsou ideální pro mokré směsi. Trubkové naopak přepraví suchý sypký materál.

 MODULÁRNÍ DOPRAVNÍK
Tyto dopravníky vyrábíme z uzavřených nerezových proﬁlů nebo ohýbaných bočnic. Modulární pásy dodáváme plné nebo perforované
podle vzorníku. Mezi jejich výhody jednoznačně patří snadná opravitelnost pásu díky náhradním modulům.

Chcete se ohledně dopravníků na něco zeptat? Směle do toho!
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ROTAČNÍ PODAVAČE

Do výroby dodáváme rotační podavače VDL. Proč?
Budou se vám snadno ovládat. Náklady na jejich provoz a údržbu jsou minimální.
A využít je můžete například pod sila i pro dávkování.

Výhody našich rotačních podavačů
Dlouhá životnost

ATEX – i do výbušného prostředí

Velký standardní rozsah

Vibrační koryta VDL

Snadná údržba a vyměnitelné listy rotoru

K dispozici i teplovzdorné typy

24

Modely VDL mají kapacitu až 25 m3/h
při maximálním rozdílu tlaku 5 000 Pa = 0,05 baru (@ 0,049 atm).
Pláště a kryty jsou z litiny. Zařízení dodáváme v průměrech 150–450 mm.
Standardně jsou rotační podavače vyrobeny z litiny v kombinaci s šesti nebo osmi komorovým rotorem
s vyměnitelnými nebo syntetickými listy.

DODÁVÁME RYCHLE. A RÁDI POMŮŽEME S VÝBĚREM I MONTÁŽÍ

NAŠE MODELY

Rotační podavač HT
Spojovací příruby: DN250 – DN 450

Rotační podavač HT-S
určen do zhoršených podmínek

Rotační podavač HT-S HB
teplotně odolný

Objem: 6,5 – 35 l

Spojovací příruby: DN250 – DN 450

Spojovací příruby: DN250 – DN 350

Max. tlakový rozdíl: 0,05 – 0,1 bar

Objem: 6,5 – 35 l

Objem: 6,5 – 20 l

Max. tlakový rozdíl: 0,4 bar

Max. tlakový rozdíl: 0,4 bar
Okolní teplota: max. 300°C

Rotační podavač HT-S EX - ATEX
odolnost vůči tlaku a výbuchu až do 2,5 bar

Rotační podavač HT-XL
Spojovací příruby: DN 450 >

Rotační podavač MD
Speciálně navržen pro dávkování

Spojovací příruby: DN250 – DN 450

Objem: 35 – 80 l

a pneumatickou dopravu prášků a granulí

Objem: 6,5 – 35 l

Max. tlakový rozdíl: 0,1 bar

Modulární provedení s mnoha druhy rotorů
Rychlá montáž a demontáž
Tlakový rozdíl až 1 bar
Možnost provedení ATEX
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SPOJOVACÍ KOMPONENTY

Vysokotlaké spojky spojí vaše potrubí bez jakéhokoliv narušení.
Tlak do 6 barů vyrovnává těsnění, které obepíná celou plochu a vydrží i extrémní teploty.
Rádi poradíme s volbou materiálů i tvarových variant.

Výhody našich spojovacích systémů

○


Variabilní provedení
Nízká hmotnost
Vylepšená odolnost vůči tlaku





Skvělý poměr ceny a kvality
Varianty pro – 65 až + 250 °C
Vyhovuje Evropské směrnici 97/23/ES
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Rádi vám pomůžeme vhodně zvolit parametry.
Napojíme na spojovací komponenty potrubí i další technologie
a zefektivníme vaše pneumatické transportní systémy i celé výrobní linky.

DODÁVÁME DO VŠECH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ
Díky naším velkým skladovým zásobám jsme schopni dodávat trubky z nerezové oceli, potrubní spojky,
přechodové potrubí, redukce a potrubí ve všech běžných velikostech a menších průměrech.

ZPRACOVÁVÁME I ZAKÁZKOVÉ DÍLY A DODÁVÁME RYCHLE
S našimi mnohaletými zkušenostmi a znalostmi a díky naší moderní a efektivní technologii
jsou naše produkty vysoce kvalitní.
Tento standard je nepřetržitě testován a certiﬁkován v souladu s požadavky DIN ISO 9001.
naše spojovací komponenty slouží pro dopravu materiálu pod tlakem až 6 barů
vnější plášť i vnitřní styčnou plochu můžeme dodat ve variantě z galvanicky pokovené či nerezové oceli
těsnění bílé NBR či černé SBR, silikonové nebo vitonové. Z mědi či nerezi jsou pak vodivé pásky
spojky dodáváme ve variantách s 2, 3 nebo 5 šrouby (těsnění i uzemňovací pásky vám dodáme i samostatně)

JSME SPECIALISTÉ NA

Nerezová kolena

Potrubní spojky

Přechodové potrubí

Spojovací stanice

Redukce

Spojovací hadice
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ODSÁVACÍ SYSTÉMY

Zápachům, nečistotám a škodlivinám v ovzduší
se ve výrobě mnohdy nevyhnete.
Vyřešíme pro vás laboratorní i průmyslové odsávání a ﬁltraci vzduchu.
Ať se vám při práci dobře dýchá.

Výhody odsávacích systémů




Stabilita, odolnost a spolehlivost
Bezproblémová údržba a snadný servis
Flexibilní umístění u zdroje znečištění





Dobře nastavitelná ramena
Optimalizovaný výkon při tichém chodu
Splňuje požadavky ATEX
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Průmyslové odsávání dodáváme do všech odvětví
Pomocí redukcí dovedeme uchytit odsávací systémy na cokoliv.
Snadno na ně také napojíme potrubí, dopravníky, rotační podavače či jakékoliv jiné technologie v provozu.
Potravinářský průmysl

Dřevozpracující průmysl

Chemický průmysl

Zpracování skla

Textilní průmysl

Plastikářský průmysl

Farmaceutický průmysl

Gumárenský průmysl

&

ODSÁVACÍ A FILTRAČNÍ SYSTÉMY
Veškeré zplodiny, prachy, výfukové zplodiny a pachy ze svařování, pájení, broušení, obrábění, leptání, čištění,
úklidu odsajeme, vyﬁltrujeme a vzduch recyklujeme zpět do pracovního prostředí.
SAMSUNG AIRCONDITIONING
Jednoduchým řešením zajistíme vytápění či chlazení daného prostoru.
Ve spolupráci s účinnou ﬁltrací vzduchu, viz výše, vytvoříme čisté pracovní prostředí ve vašem prostředí
ať už se zabýváte strojírenstvím, potravinářstvím nebo farmacií.
ZAJIŠŤUJEME STUDII, PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, REALIZACI NA KLÍČ A KOMPLETNÍ SERVIS.
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ODPRAŠOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Vyrábíme výkonná odprašovací zařízení, která řeší problémy
s prašností především v plastikářském a gumárenském průmyslu.
Pomůžeme vám zajistit čisté pracovní prostředí a držet standardy kvality ve výrobě.

Výhody odprašování JELÍNEK-TRADING



Stabilita, odolnost a spolehlivost
Bezproblémová údržba a snadný servis




Flexibilní umístění u zdroje znečištění
Nastavitelný výkon
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Odprašovací zařízení dodáváme nejčastěji do plastikářství,
zkušenosti ale máme v nejrůznějších provozech.
Obzvlášť efektivně odprašování využijete u magnetických separátorů nebo třeba před optickým třídičem.
Čistý provoz vám pomůžeme zajistit také pomocí odsávacích systémů.

Naše odprašovací systémy využijete v různých odvětvích



Potravinářský průmysl
Chemický průmysl



Dřevozpracující průmysl
Zpracování skla

Textilní průmysl

Plastikářský průmysl

Farmaceutický průmysl

Gumárenský průmysl

TECHNICKÁ DATA A MOŽNOSTI APLIKACE
 Technická data
Typ motoru: 1LA 7083 - 2AA (SIEMENS)
Výkon motoru: 1,1 kW
Maximální vzduchový výkon: 1900 M /h
Maximální podtlak: 1800 Pa
Filtrační plocha: 1,8 m
Napětí: 400 V

Proud: 2,45 A
Otáčky: 2845 min-1
Frekvence sítě: 50 Hz
Hmotnost: 42,5 Kg
Průměr vstupního hrdla: 100 mm

 Možnosti aplikace
Plastové drtě, granuláty, sypké hmoty, soli, cukr, prášky a další...

1

Odsávací tryska

2

Odprašovací komora

3

Spojovací hadice 5 m (D=100 mm)

4

PE pytel na prach (1 ks)

5

Tkaninový ﬁltrační pytel (1 ks)
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OCHRANA PROTI ABRAZI - POLYURETANY

&

Jak se můžete chránit proti abrazi přepravovaného materiálu?
Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti zpracovávání polyuretanu ﬁrma Gasket sp. z o.o. vytvořila speciální
technologii nánosu polyuretanu PUGA k ochraně jak potrubí (zevnitř i zvnějšku),
tak i jiných ploch vystavených abrazi.

Výhody polyuretanů PUGA




Vysoká oděruvzdornost




Efektivní antikorozní povrch

(několikanásobně větší životnost potrubí)
Výrazné snížení hlučnosti

Dokonalá přilnavost chráněného povrchu







Vysoká odolnost vůči mechanickému poškození
Individuální přístup k výběru materiálů
Konkurenční cena
Vysoká odolnost na chemické vlivy, vlhkost a UV záření
Snížení odporu při průtoku

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Trubky, kolena a segmenty
pro sypké materiály

Vysokotlaké trubky a trubky
pro vysoce abrazivní materiál

Ochrana vnitřních stěn čerpadel

32

Válce, válečky a jejich regenerace

Násypky všech velikostí apod.

Venkovní plochy pro příjem
materiálu

Stěrače

Polyuretanove kuličky
pro čištění sít

Aplikace dodáváme do všech odvětví
Těžební průmysl – hornictví, lomy

Chemický průmysl

Hutní průmysl

Třízení odpadů

Potravinářský průmysl

Dopravní cesty pro přepravu abrazivních materiálů

CERTIFIKACE
Jsme držiteli certiﬁkátů na nehořlavé a antistatické materiály, certiﬁkátů na shodu výrobků s požadovanými předpisy
a také certiﬁkátů opravňujících nás k obnově a opravě součástí do strojů a zařízení pro různá průmyslová odvětví.
Navíc materiál který používáme, je testován a shodný se směrnicemi povolující jeho vyžití při výrobě potravin.
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KONTROLNÍ A PRŮBĚŽNÉ VÁHY

Kontrolní a průběžné váhy 100 % kontrola
výrobního a logistického procesu
Kontrolní váhy a průběžné váhy splňují nejmodernější požadavky na vysokorychlostní a vysoce přesné dynamické
vážení ve všech obchodních odvětvích, zejména v zemědělsko-potravinářském průmyslu.
Různá ergonomie rozhraní nabízí ﬂexibilitu a snadnou integraci
v různých částech výrobního a logistického procesu.
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100 % kontrola výrobního procesu



Snížení výrobních nákladů



Zvýšení efektivity výroby

Snížení zmetkovitosti sériové výroby



Lepší využití výrobní kapacity

APLIKACE


Určení hmotnosti předem seskupených samostatných zátěží

(např. hotově baleného zboží) nebo jednotlivých množství volně loženého materiálu



Třídění zboží rozdílné hmotnosti do dvou nebo více podskupin

podle hodnoty rozdílu mezi jejich hmotností a jmenovitým bodem nastavení



Kontrola tolerance ve výrobě

 Kontrola shody s objednávkou


Kombinace s detektory kovů

CHARAKTERISTIKA
 Technologické nebo stanovené měřidlo

 Šířka pásu 200 – 400 mm

 Váživost 3/6/10/15 kg

 Rychlost vážení až 180 výrobků/ min. v závislosti dle hmotnosti

 Provedení eloxovaný hliník či nerezová ocel (304L)

 Krytí proti prachu a stříkající vodě IP 54/ IP 65/ IP 67 či ekvivalentní

 Délka pásu 200 – 600 mm

 15 - 17" dotyková obrazovka dle typu zařízení

Kontrola hotově baleného zboží označeného symbolem „e“



Shoda se zákonnými předpisy



Snížení počtu reklamací a nákladů na jejich řešení

Účinná kontrola výroby hotově baleného zboží



Software pro automatický výpočet prahových hodnot v

označovaného symbolem „e“ na obale

souladu s příslušnými předpisy
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APLIKACE
 Určení hmotnosti předem seskupených samostatných zátěží (např. hotově baleného zboží)

CHARAKTERISTIKA
 Stanovené měřidlo

 Real – time monitoring výroby

 Váživost 3/6/kg

 Monitoring detekce kovů

 Nerezové provedení (304L)

 Graﬁcké statistiky

 Délka pásu 200 – 600 mm

 Šířka pásu 200 – 400 mm

 Šířka pásu 200 – 400 mm

 Statistický software a správa dat

 Rychlost vážení až 180 výrobků/ min. v závislosti dle hmotnosti

 Integrace do ERP

 Krytí proti prachu a stříkající vodě IP 54/ IP 65/ IP 67 či ekvivalentní  Řízení procesu sériovou linkou RS232/RS485/MODBUS RTU nebo
 15 - 17" dotyková obrazovka dle typů zařízení

sběrnicí Proﬁbus, DeviceNet, Ethernet Modbus TCP, Ethernet/IP nebo

 Neomezený počet PLU

Proﬁnet

Kontrolní váhy pro logistiku a expedici



Snížení počtu reklamovaných výrobků



Zvýšení efektivity řízení skladu a skladových zásob

Zefektivnění procesu řízení jakosti

APLIKACE


Třídění zboží rozdílné hmotnosti do dvou nebo více podskupin

podle hodnoty rozdílu mezi jejich hmotností a jmenovitým bodem nastavení



Určení hmotnosti předem seskupených samostatných zátěží
nebo jednotlivých množství volně loženého materiálu

 Kontrola tolerance ve výrobě



Kontrola shody s objednávkou





Stanovení poplatku za dopravu

Kontrola chybějícího produktu
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CHARAKTERISTIKA
Technologické nebo stanovené měřidlo

Neomezený počet PLU

Vážení v dynamickém či statickém módu

Real – time monitoring

Váživost 3/6/15/30/60 kg

Graﬁcké statistiky

Provedení eloxovaný hliník či nerezová ocel (304L)

Export dat do (PDF, CSV, Excel, Word, atd…)

Délka pásu 200 – 1200 mm
Šířka pásu 200 – 600 mm

Integrace do ERP

Rychlost vážení až 180 výrobků/ min. v závislosti dle hmotnosti

Řízení procesu sériovou linkou RS232/RS485/MODBUS RTU nebo

Krytí proti prachu a stříkající vodě IP 54/ IP 65/ IP 67 či ekvivalentní

sběrnicí Proﬁbus, DeviceNet, Ethernet Modbus TCP, Ethernet/IP nebo

Graﬁcký displej

Proﬁnet

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Audiovizuální alarm

Čtečky čárových kódů

Válečkové dráhy a karusely

Vodící lišty

Kolečka

Válečkové výpady

Mechanismy na otočení produkty

Servisní zastoupení v celé ČR Plzeň/Praha/Brno
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PROJEKCE VÝROBNÍCH LINEK
Stačí nám říct, odkud kam chcete přemístit materiál
a jaká zařízení na cestě potřebujete.
Sami vše zaměříme, zakreslíme, dodáme osvědčené výrobní technologie a nakonec přijedeme namontovat.
Za 2 měsíce můžete vyrábět na novém.

Ušetříme vám starosti i peníze







Všechno máte pod jednou střechou

Do návrhu dáme díly, které fungují

Řekněte nám záměr, všechno ostatní zajistíme.
Projekt, materiál, montáž i servisní výjezdy.

Projekci děláme na konkrétní zařízení.
Taková, o kterých víme, že je na ně spoleh.

Využíváme zkušenosti z montáže i servisu
Víme, co projekční kancelář vědět nemůže:
V jakých podmínkách díly fungují i co jim škodí.

Zajistíme projekci výroby v každém průmyslu
Potravinářský průmysl
Chemický průmysl






Dřevozpracující průmysl
Zpracování skla

Textilní průmysl

Plastikářský průmysl

Farmaceutický průmysl

Gumárenský průmysl

Rychlá pomoc: + 420 728 468 312
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SERVISNÍ STŘEDISKO
Víme, jak drahá je každá hodina výpadku ve výrobě.
Provádíme pohotový servis detektorů kovů, optických třídičů a ﬁltračních zařízení.
Obrátit se na nás můžete také v případě potřeby objednání náhradních dílů.

Reagujeme v rámci hodin a dní
1. Rychlá diagnostika na dálku

 okamžitě
Zavoláte nám a popíšete, co se stalo. Asi ve třetině případů dokážeme už na dálku určit závadu na zařízení.
I ve zbylých případech díky upřesnění problému výrazně ušetříme čas potřebný k jeho vyřešení.
2. Výjezd na místo



co nejdříve umíme, nejpozději do 48 hodin od zjištění poruchy
Náš technik provede přesnou diagnostiku. Když je problém závažnější, spojí se okamžitě přímo s výrobcem daného zařízení.
Pokud k diagnostice stačila komunikace s vámi a máme dané díly na skladě, provedeme montáž ihned.

3. Dodání a montáž náhradních dílů



max. 1 týden, u závažných poruch max. 2 týdny
V naléhavých případech objednáme náhradní díly expresně. Celý případ tak vyřešíme do 72 hodin, pokud je náhradní díl na skladu výrobce.
I bez expresního doručení obvykle odstraníme problém do týdne od úspěšné diagnostiky. Ty nejsložitější závady nám zaberou 10-14 dní.

Rychlá pomoc: + 420 725 501 862

Detektor kovů - aplikace chemie/plasty

Detektor kovů - aplikace potravinářství
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PRO KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝROBU
Dodáváme špičkové technologie pro separaci, detekci, odprašování i přepravování materiálů v jakémkoliv
provozu. Pomůžeme vám zajistit čistý provoz, plnění norem ISO i bezpečnost vlastních technologií.

NAVRHNEME VHODNÉ ŘEŠENÍ I PRO VAŠI VÝROBU

Od návrhu po montáž

Pro všechny oblasti

5 let úspora za servis

Vyslechneme vaše potřeby

Od potravinářství a farmacie po

Přijedeme vyřešit každý

a dodáme optimální řešení na klíč

plastikářství či dřevařství

problém, platíte jen náhradní

PROČ SI NÁS ZÁKAZNÍCI CENÍ
O našich řešeních skoro nevíte. Prostě fungují, jak se od nich čeká. Ale nejvíce si nás chválíte za to,
že nám záleží na dobrých vztazích a vždy vám vycházíme vstříc. Přesvědčte se z našich referencí.

JAK PRACUJEME
Dodáváme špičkové technologie. Ale hlavně vám dobře poradíme. Najdeme nejvhodnější řešení
z hlediska spolehlivosti, efektivity i ceny. Zajistíme montáž i servis. A vždycky s vámi budeme jednat na rovinu.
4
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SPOLUPRACUJEME SE ŠPIČKOVÝMI DODAVATELI

Kontakty
JELÍNEK TRADING spol. s.r.o.

+420 577 590 919

Sídlo ﬁrmy: Nad Ovčírnou IV 3685, 760 01 Zlín

+420 728 468 312

SHOWROOM: 783 36 Křelov – Břuchotín

technologie@jelinek-trading.cz
www.pro-technologie.cz
www.jelinek-trading.cz

Kde nás najdete

SHOWROOM Křelov
Nad Ovčírnou IV 3685

Kancelář a sídlo JELÍNEK-TRADING spol. s r. o.

SHOWROOM JELÍNEK-TRADING spol. s r. o.
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