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ACHBERGACHBERG® ® 

vítejtevítejte

... u společnosti, která vyvíjí a vyrábí velmi kvalitní výrobky pro manipulaci 
se sypkými materiály v průmyslu plastických hmot. S hrdostí se díváme 
na úspěšný rozvoj podniku a společně s našimi partnery budeme také v 
budoucnosti budovat svou pozici na globálním trhu.

flexible silo®

silo®

production®

® control

pipe systems®

bigbag®

container®

components®
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Podrobné informace naleznete na stránce  
www.achberg.com/produkte/silo nebo naskenujte QR 
kód:

Vnitřní silo
 → 1.4 m³ – 19.5 m³

 → Úhel otevření násypky  

90° a 60°

Nakládací silo
 → 23 m³ – 355 m³

 → Úhel otevření násypky 

60°

Vnější silo
 → 24 m³ – 337 m³

 → Úhel otevření násypky  

90° a 60°

Dvoukomorové silo
 → 2 x 42 m³ – 2 x 148 m³

 → Úhel otevření násypky  

90° a 60°

Směšovací a homogenizační silo
 → 1.6 m³ – 266 m³

 → různé metody homogenizace

silo®

Výroba sil-zařízení
Naše skladovací sila, dvoukomorová sila, směšovací a homogenizační sila a nakládací sila jsou vyrobena 
z hliníku a ušlechtilé oceli. Výroba sila-zařízení ACHBERG začíná analýzou potřeb a končí s After Sales 
Service.

Vykládáme, skladujeme, směšujeme a nakládáme Váš cenný sypký materiál s ohledem na provozního 
bezpečnost a hospodárnost. Přitom zohledňujeme zvláštní vlastnosti Vašeho sypkého materiálu s ohledem 
na opotřebení, chování při tečení, obsaženou vlhkost a hořlavost. Řídicí techniku plánujeme, programujeme 
a vyrábíme sami.

Recyklace / regranulace
Plasty se shromažďují, myjí, zmenšují, zbavují prachu a jako takzvaný mletý 
materiál přivádějí do extrudéru. Po procesu extruze se regranulát homogenizuje 
v míchacích silech, než je plněn do pytlů BigBag nebo vozidla sila. Plánujeme a 
realizujeme sila-zařízení, která jsou určena přímo pro Váš výrobní proces.

Vstřikovaný odlitek
Na obrázku je typická konstrukce přívodu materiálu v podniku na vstřikované 
odlitky pro technické plastové díly. Plastový granulát se skladuje v silech, pak se 
přivádí na sušičku a pak rozděluje k jednotlivým strojům na vstřikované odlitky. 
V našich silech a malých zásobnících je Váš cenný plastový granulát chráněn 
před nečistotami. Spojovací tabule a potrubní systémy montují odborně naši 
partneři (výrobci centrální systémů pro dopravu materiálu), přičemž spojovací 
tabule ACHBERG lze na přání vybavit kódováním (technologie RFID).

Oddělení dávek
Pro vysledovatelnost dávek je nutné skladovat dávky surovin odděleně. Každá dávka, kterou vozidlo sila 
dodá (cca 25 tun), bude uložena do samostatné komory sila. Rovněž odběr probíhá tak, že jednotlivé dávky 
jsou odděleny. Když je komora sila pro dávku A odčerpána, provede se automatické nebo manuální přepnutí 
na komoru sila pro dávku B. Přitom otevírání a zavírání zajišťují naše speciálně vyvinutá pneumatická 
šoupata na místě odčerpávání na odčerpávací skříni sila. Obsluha a sledování se provádí na dotykovém 
panelu našeho řídicího systému sila. Na přání protokolujeme přepínání dávek a dáváme k dispozici pro 
nadřazený řídicí systém dopravování materiálů.
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Měřicí technika plnicí stanice
Výběr měřicí techniky plnicí stanice vhodné pro Vás závisí na 

více faktorech. Spolehlivost měřicí techniky považujeme ale 

vždy za klíčovou. Výsledek měření je ovlivňován umístěním 

měřicího přístroje, správnou parametrizací, geometrií sila, 

vlastnostmi sypkého materiálu a správným vyhodnocením 

příp. indikací výsledku měření.

Ano – je třeba dávat pozor na mnoho věcí! Máme rozsáhlé 

know-how z tisíců úspěšně provozovaných měřicích míst.

Systém suchého vzduchu
Systém se používá k tomu, aby 

se zamezilo hromadění vody v 

silu (tvorba kondenzátu).

 → pro 1–4 komory sila

Přeprava a montáž

Centrální plnicí stanice

Ochrana před opotřebením
Pro dopravu silně brousicích sypkých materiálů 
(například plastových granulátů vyztužených 
skelnými vlákny) nabízíme plnicí potrubní kolena 
z tvrzené ušlechtilé 
oceli.

Odběr
Odběr dobře tekutého sypkého materiálu je při správně dimenzovaném silu pro 

hmotnostní průtok bezproblémový. K tomu se řadí také plastové granuláty, pro 

jejichž odběr ze sila nabízíme čerpací skříně s různým počtem odčerpávacích 

míst, vhodné pro průměr vedení materiálů od 38 do 84 mm.

Podrobné informace naleznete na stránce  
www.achberg.com/produkte/silo nebo naskenujte QR 
kód:

Čerpací skříň „Granulát“

Čerpací skříň „Prášek“

silo®

60°60° 60°60°

NakladačMíchací strojKyvná násypkaČerpací skříň

Hlásič naplnění Radar Dávkový systém Vážící technika

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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SFLEX do 19 tun SFLEX do 50 tun

 m³
1500 x 1500 3.0 – 6.6

2000 x 2000 5.1 – 15.3

2500 x 2500 7.1 – 25.6

3000 x 3000 18.5 – 31.8

 m³
3500 x 3500 29.0 – 55.7

4000 x 4000 42.3 – 77.2

4500 x 4500 50.5 – 76.8

Měřicí technika 
plnicí stanice

Univerzální použití pro Váš sypký materiál
Naše flexibilní vnitřní sila SFLEX sestávají z velmi stabilní ocelové konstrukce 
s integrovaným pytlem z hightech tkaniny. Tkaniny použité ke skladování 
granulátu, mletého a drceného materiálu jsou velmi odolné proti roztržení, 
prodyšné, odvádějí statickou elektřinu a přípustné pro potravinářský průmysl. 
Pro skladování prášku jsou k dispozici potažené tkaniny a filtrační tkaniny. Při 
výběru tkaniny a dimenzování sila zohledňujeme specifické vlastnosti sypkého 
materiálu.

Podrobné informace naleznete na stránce 
www.achberg.com/produkte/flexible-silo nebo 
naskenujte QR kód:

Integrace do celých zařízení
Vyrábíme flexibilní sila pro dlouhodobé použití v průmyslovém a 
drsném prostředí. Integrují se bezproblémově do celého zařízení a 
podle metodicko-technických úkolů jsou vybavena velmi kvalitními 
komponentami pro sypký materiál.

Dodání surovin – 25 tun z pytlů
Nákladní automobily s nosností 25 tun surovin v pytlích na 
paletách se vykládají zdvižnými vozíky, přičemž pytle jsou 
dopravovány k plně automatickému stroji pro vyprazdňování 
pytlů a tam vyprazdňovány. Nabízíme vhodný přepravní systém 
pro úspornou přepravu Vašeho velmi cenného sypkého materiálu 
do našeho flexibilního sila. Může mít kapacitu až dvou nákladních 
automobilů (50 tun).

flexible silo®

 → k instalaci na rovnou podlahu haly

 → dodává se jako sada s upevňovacími hmoždinkami

 → ocelová konstrukce lakovaná v RAL9005 (tmavá černá)

 → prodyšná polyesterová tkanina velmi odolná roztržení

 → maximální provozní teplota: 75 °C

 → Úhel otevření násypky: 80°; výška výstupu: cca 600 mm
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Rollkontejner CR.A1
 → z ušlechtilé oceli

 → Velikosti 60 l – 240 l

 → Plnění s pytly

 → Velikost 60 l – 240 l

 → Otvor pro násypku ∢ 90°

Kontejner CE.A1
 → z hliníku / ušlechtilé oceli

 → 4 nohy z oceli (RAL9005)

 → zaklapávací víko s dorazem

 → Velikosti 300 l – 4800 l

 → Otvor pro násypku ∢ 90°

Stohovací kontejner CE.S1
 → Nádoba z hliníku

 → 4 nohy z oceli (RAL9005)

 → zaklapávací víko s dorazem

 → Potah pro rošt (rošt volitelný)

 → Otvor pro vstupní límec na střeše (uzavřený deskou)

 → Otvor pro hlásič v násypce (uzavřený deskou)

 → dvě vodicí trubky Ø 90 x 2.5 mm pro čerpací sondy

 → Kyvné šoupě pro vyprázdnění zbytku na výstupu 

 → Velikosti 750 l – 2000 l

 → Otvor pro násypku ∢ 90°

2500 l
3000 l
4000 l
4800 l

1000 l
1500 l
2000 l

500 l
750 l300 l

400 l

215 l

595 l
675 l

1160 l

1160 l

1080 l

1080 l

1565 l
1645 l

595 l
675 l

750 l 1000 l 1500 l
2000 l

Rollkontejner CR.B1 + CR.B2
 → z ušlechtilé oceli

 → se 2 neříditelnými a 2 říditelnými kolečky

 → plnění z pytlů nebo čerpacím zařízením

 → Velikosti 120 l – 500 l

 → Otvor pro násypku ∢ 90°

Podrobné informace naleznete na stránce  
www.achberg.com/produkte/container ebo 
naskenujte QR kód:

Mezinádoba CR.C1
 → Nádoba z ušlechtilé oceli, nohy z oceli (RAL 9005)

 → Přívod: Ø 400, LKR 426, 8 x M6

 → Výstupní trubka: Ø 203 s přírubou Ø 215

 → 1 x filtrační pytel pro vytlačený vzduch na střeše

 → 2 x závitová objímka 1 1/2" (1 x na střeše, 1 x v násypce)

 → 1 x rezervní otvor pro připojení unikajícího vzduchu (uzavřený)

 → 1 x průhled ve válci

 → Velikosti 595 l – 1645 l

 → Otvor pro násypku ∢ 60° a 90°

Mezinádoba CR.ZRS
 → Nádoba z ušlechtilé oceli, nohy z oceli (RAL 9005)

 → Přívod: Ø 400, LKR 426, 8 x M6

 → Výstup: DN150, DN200 nebo DN250 pro připojení rotačního stavidla

 → 2 x filtrační pytel pro vytlačený vzduch na střeše

 → 2 x závitová objímka 1 1/2" (1 x na střeše, 1 x v násypce)

 → 1 x rezervní otvor pro připojení unikajícího vzduchu (uzavřený)

 → 1 x průhled ve válci

 → Velikosti 595 l – 1160 l

 → Otvor pro násypku ∢ 60° a 90°

container®
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 → stabilní ocelová konstrukce

 → Nákladově efektivní díky standardizovanému 

stavebnicovému systému

 → určeno pro různé velikosti pytlů BigBag

 → Obsluha zdvižným vozíkem nebo elektrickým 

jeřábem

 → Podpora odběru pro pytle BigBag a nádobu

 → Ochranné zařízení (ochranný plot se světelnou 

oponou)

 → Vyprazdňování čerpacím nebo tlakovým zařízením

 → Dokovací zařízení pro bezprašné spojení pytlů 

BigBag a kontejneru

 → Uzavírací zařízení (manžeta Iris)

 → Připojení pro odprašovací zařízení a hlásič

 → rozsáhlé příslušenství

 → jednoduchá integrace do kompletního zařízení

Možnosti použití
V plastovém průmyslu se pytle BigBag používají 
pro zásobování surovinami a vnitropodnikovou 
přepravu různých sypkých materiálů. Mohou to 
být granuláty, regranuláty, mletý materiál, vločky 
nebo prášek.

Nabízíme rozsáhlý systém pro vyprazdňování a 
plnění pytlů BigBag se zohledněním individuálních 
vlastností sypkého materiálu − nezáleží na tom, 
zda se skladuje nebo odebírá dobře, podmíněně 
nebo špatně tekutý sypký materiál.

Téměř všechny běžné úlohy v průmyslu plastů 
lze řešit naším stavebnicovým systémem. 
Díky modulární konstrukci je pro individuální 
konfiguraci Vaší úlohy k dispozici mnoho 
kombinačních možností a volitelných prvků. 
Varianty ukázané v této brožuře jsou pouze 
některé možné konfigurace.

Vyprázdněte 25 tun surovin z pytlů BigBag a homogenizujte
Když jsou dodány pytle BigBag v množství 25 tun na jednom nákladním vozidle, 
je potřeba náklad rychle vyložit, aby prostoje nákladního automobilu a logistické 
náklady byly co nejnižší. Manipulační časy při vyprazdňování pytlů BigBag jsou 
nežádoucí. Nabízíme dvě řešení, které můžete vidět na obrázku. Buď vyprázdníte 
pytel BigBag najednou do velkého kontejneru nebo vyprazdňování rozdělíte do 
dvou vyprazdňovacích stanic s malými kontejnery. Lze realizovat dopravní výkon 
10−18 tun/h.

V mnoha případech není homogenita jednotlivých pytlů BigBag dostatečná. 
Nabízíme různá homogenizační sila, v nichž se již při průchodu (pouze naplnění a 
odebrání) dosahuje podstatného zlepšení homogenity.

Podrobné informace naleznete na stránce  
www.achberg.com/produkte/bigbag nebo naskenujte 
QR kód:

Horní díl pro stohovací provoz Horní díl s elektrickým jeřábem

Vyprázdnění 
Granulát

Vyprázdnění 
Mletý materiál

Vyprázdnění prášku Vyprázdnění 
Vločky PET

Plnění

bigbag®
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Podrobné informace naleznete na stránce  
www.achberg.com/produkte/pipe-systems nebo 
naskenujte QR kód:

Trubka

Tvarovky

Ušlechtilá ocel
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 154 x 2.0 mm

Ušlechtilá ocel
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 129 x 2.0 mm

 → odbočka 30°, odbočka 45°, odbočka 60°, 

díl Y a díl T

Hliník
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 219 x 4.0 mm

Sklo
 → Ø 47 x 5.0 mm – Ø 80 x 5.0 mm

Sklo
 → Ø 44,3 x 3,2 – Ø 80 x 5,0 mm

 → odbočka 45° a díl T

Ušlechtilá ocel tvrzená
 → Ø 40 x 1.5 mm – Ø 76.1 x 2.0 mm

Kolena
Ušlechtilá ocel

 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 129 x 2.0 mm

Sklo
 → Ø 47 x 5.0 mm – Ø 80 x 5.0 mm

Ušlechtilá ocel tvrzená
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 114.3 x 2.0 mm

Ušlechtilá ocel tvrzená
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 114.3 x 2.0 mm

 → odbočka 30°, odbočka 45°, díl Y a díl T

pipe systems®

Spojovač trubek Redukce
Ušlechtilá ocel

 → Ø 38 mm – Ø 108 mm

Ušlechtilá ocel tvrzená
 → Ø 38 mm – Ø 60.3 mm

Šroubení
Šroubení se používají k připojení armatur nebo na 
ventilátory. 

 → 1.5" až 4"

 → z ušlechtilé oceli

 → Trubka bez vnitřního 

osazení

Objímky
 → Přídržná svorka trubky

 → Svorka U

Hadice

Lehké provedení
 → Ø 38 mm – Ø 114.3 mm

 → max. 225 °C

 → Manžeta z ušlechtilé oceli

Střední/těžké provedení
 → Ø 48 mm – Ø 219 mm

 → max. 225 °C

 → Manžeta pozinkovaná / z ušlechtilé oceli

Odlehčení tahu
 → pro potrubní spojku délky 150 / 200 mm

 → Potrubní objímka z ušlechtilé oceli

 → Spojovací lišty z hliníku

Hadice „SCH.01“
 → PVC: pro málo brusné granuláty

 → PVC/PUR: pro silně brusné granuláty 

a prášky

Hadice „SCH.02“
 → PUR 1.4 mm: pro brusné granuláty

 → PUR 2.0 mm: pro silně brusné granuláty

Hadice „SCH.03“
 → PVC: pro málo brusné granuláty

 → PVC/PUR: pro silně brusné granuláty 

a prášky

Čerpací sondy
 → z ušlechtilé oceli

 → jednostěnné a dvoustěnné

 → s nastavením čerpacího vzduchu nebo filtrem

Čerpací trubky
 → z ušlechtilé oceli

 → s našroubovací protideskou a šrouby

 → Øi 57 mm, Øi 84 mm a Øi 104 mm

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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Podrobné informace naleznete na stránce  
www.achberg.com/produkte/pipe-systems nebo 
naskenujte QR kód:

Spojky
Flexibilní hadicová vedení musejí být procesně bezpečně spojována s potrubními vedeními. K tomu nabízíme tři spojovací systémy, které se etablovaly v průmyslu 
sypkých materiálů jako spolehlivá technika. 

Spojovací tabule

TWIST a TWIST kódovaná „RFID“
 → pro trubku Ø 40 mm až Ø 76.1 mm

 → díly dotýkající se výrobku vyrobeny z ušlechtilé oceli

 → Obsluha jednou rukou (1/8 otáčky při otevření)

 → nízká vynaložená síla

 → bez vnitřního osazení

 → lze dodat k existujícím spojovacím tabulím

 → odolná konstrukce do drsných podmínek použití

Camlock
 → Ø 40 mm – Ø 76.1 mm

 → díly dotýkající se výrobku vyrobeny z 

ušlechtilé oceli

Technologie RFID
 → jednoduché 

doplnění senzorů 

RFID

Ochranný kryt
 → z ušlechtilé oceli

Storz
 → Velikost 2“, 2½“, 3“ a 4“ případně C, B a A

pipe systems®

Spojky

Vstupní kolena

Barevné kódování

Basic - 4 výstupy

Multi - 4 výstupy

Basic - 5 výstupů

Multi - 5 výstupů

Basic - 6 výstupů

Multi - 6 výstupů

4-2 4-3 4-4

5-2 5-3 5-4 5-5

6-2 6-3 6-4 6-5 6-6

3-2 4-23-2 4-2

4-2 5-3 4-3 5-2 4-2 5-2 4-2 5-3

5-2 6-3 5-3 6-2 5-4 6-2 6-35-3 6-45-25-2 6-2

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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Podrobné informace naleznete na stránce  
www.achberg.com/produkte/pipe-systems nebo 
naskenujte QR kód:

Potrubní systém pro trvalý centrální podtlak
Oproti běžným centrálním podtlakovým zařízením můžeme s trvalým centrálním podtlakem napájet podtlakem více vakuových dopravních zařízení. Díky tomu je 
možný vyšší průchod materiálu a náklady na energie lze při současném zvýšení bezpečnosti zařízení a procesu snížit.

Díl T 1x
 → pro trubku Ø 100 mm – Ø 200 mm

 → připojení Ø 50 mm – Ø 100 mm

Zavírací krytka
 → Ušlechtilá ocel: Ø 50 mm – Ø 76.1 mm

 → Hliník: Ø 100 mm – Ø 200 mm

Šroubení
 → připojení Ø 50 mm – Ø 60 mm

 → délka 140 mm Připojení ventilátoru
 → pro trubku Ø 150 mm – Ø 200 mm

 → připojení Ø 88.9 mm – Ø 150 mm

Úhlový díl 45°
 → pro trubku Ø 100 mm – Ø 200 mm

Díl T 2x
 → pro trubku Ø 100 mm – Ø 200 mm

 → připojení Ø 50 mm – Ø 60 mm

Spojovač trubek
 → pro trubku Ø 100 mm – Ø 200 mm

Regulační trubka
 → připojení Ø 50 mm – Ø 60 mm

 → délka 315 mm Svorka U
 → pro trubku Ø 100 mm – Ø 200 mm

Díl T
 → pro trubku Ø 100 mm – Ø 200 mm

Díl T 4x
 → pro trubku Ø 100 mm – Ø 200 mm

 → připojení Ø 50 mm – Ø 60 mm

Potrubí
 → pro trubku Ø 100 mm – Ø 200 mm

Procesní trubka
 → pro trubku Ø 150 mm – Ø 200 mm

Díl L
 → pro trubku Ø 100 mm – Ø 200 mm

pipe systems®
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Podrobné informace naleznete na stránce  
www.achberg.com/produkte/components nebo 
naskenujte QR kód:

Uzavírací šoupata AS.10
Uzavírací šoupata AS.10 se používají v čerpacích dopravních zařízeních pro 
plastový granulát (Ø 3−6 mm) k uzavření vedení materiálu a podtlakových 
vedení. To platí také pro abrazivní plastový granulát s podíly skelných vláken. 
Uzavírá a otevírá potrubní vedení spolehlivě a v celém průřezu také během 
dopravy. Jedním elektromagnetickým ventilem lze řídit více uzavíracích 
šoupat.

Čisticí ventil LSV
Čisticí ventil LSV se používá v čerpacích dopravních zařízeních. V otevřeném 
stavu proudí filtrovaný okolní vzduch do vedení materiálu, proud materiálu se 
přeruší a následující vedení materiálu se vyčistí.

Otočná výhybka (tlaková doprava) W.02
Naše plnicí výhybky sila dělí Váš cenný sypký materiál pomocí tlakového 
dopravování z jednoho vstupního místa do více sil.

Uzavírací šoupata s obtokem AS.25
Uzavírací šoupata AS.25 se používají v čerpacích dopravních zařízeních pro 
plastový granulát k uzavření a současnému úplnému odčerpání z vedení 
materiálu. To platí také pro abrazivní plastový granulát s podíly skelných 
vláken. Uzavírá a otevírá potrubní vedení spolehlivě a v celém průřezu 
také během dopravy. Jedním elektromagnetickým ventilem lze řídit více 
uzavíracích šoupat.

Ventilátorová stanice (tlak) G.D
Naše ventilátorové stanice vytvářejí potřebný dopravní vzduch v tlakových dopravních zařízeních. 
Všechny ventilátorové stanice jsme testovali v našem zkušebním zařízení na různé dopravní 
vzdálenosti a průřezy vedení.

Dopravní vzduch je čerpán filtrovaný a stlačování probíhá bez mazání. Tím se zamezuje znečištění 
sypkého materiálu. Každý ventilátor je vybaven pro připojení jednoho nebo dvou obtokových 
ventilů ventilátoru.

Tlakový senzor zjišťuje protitlak na výstupu ventilátoru. Tak je možné provádět dopravu řízeným 
tlakem s našimi standardními řídicími systémy.

Rotační stavidlo ZRS.01
Naše stanice rotačního stavidla se používají k dávkování plastových granulátů ve vedeních materiálu. 
Převodové motory jsou všechny opatřeny frekvenčním měničem pro tlakově řízenou dopravu. Na 
vstupu rotačního stavidla je umístěna odbočka materiálu, která zabraňuje poškození plastového 
granulátu odbočením mezi rotačním stavidlem a tělesem.

Mobilní tlaková dopravní stanice DFST

Naše tlakové dopravní stanice jsou standardizovaná tlaková dopravní zařízení dodávaná jako připravená pro 
daný provoz. Používají se k plnění sil (skladovací sila, směšovací sila, nakládací sila, flexibilní sila). Všechny 
komponenty jsou umístěny na rámu, který lze transportovat zdvižným vozíkem.

Tato tlaková dopravní stanice slouží pro ruční vyprazdňování granulátu nebo mletého materiálu z pytlů 
BigBag a k plnění sil. Nastavovací rám BigBag je odnímatelný, aby bylo možné případně vyprazdňovat 
pytle 25 kg.

components®
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Podrobné informace naleznete na stránce  
www.achberg.com/produkte/control nebo naskenujte 
QR kód:

Řídicí systémy pro zařízení sypkých materiálů
Jsme specialisté na výrobu rozvaděčů a konstrukčních celků, které slouží k řízení 
a sledování zařízení k plnění, skladování, vyprazdňování a výrobě ze sypkých 
materiálů.

Když si u nás objednáte nějaké zařízení, můžete vycházet z toho, že naplánujeme 
vhodný řídicí systém „made by ACHBERG“, naprogramujeme, vyrobíme, 
vyzkoušíme a – u Vás na přání – jej nainstalujeme. Víme, co je důležité při 
obsluze a řízení, aby bylo možné zařízení provozovat bez poruch.

Standardizované řídicí systémy – modulární konstrukce
Montujeme komponenty rozvaděčů od výhradně etablovaných výrobců, takže lze zaručit celosvětovou dostupnost, nejlepší kvalitu a dlouholetou dostupnost 
náhradních dílů. Mnoho našich zákazníků již mnoho let důvěřuje vysoké kvalitě „made by ACHBERG“. Samozřejmé je pro nás dodržení evropských norem a směrnic 
i pracovních předpisů zákazníka.

Všechny rozvaděče a řídicí systémy jsou před opuštěním výroby kontrolovány podle platných předpisů VDE.

Při plánování řídicího systému zařízení ne vždy 
začínáme od „0“. Používáme standardizované 
prvky z našeho výrobního programu třeba řídicí 
systémy, které spolu vzájemně komunikují 
přes BUS (po síti). Přitom je možné dosáhnout 
enormních úspor při instalaci kabelů a 
kabelových cest. Informace jednotlivých řídicích 
systémů jsou zjišťovány centrálně a přehledně 
zobrazovány, aby byla možná jednoduchá 
obsluha.
Naše řídicí systémy PLC mají všechny rozhraní 
PROFINET. Obecně je tedy možné předávat 
informace nadřazeným nebo doplňujícím řídicím 
systémům.

Řídicí systém sila „PLC“
Pro silo-zařízení od dvou sil vyrábíme rozvaděče a řídicími systémy PLC. Indikace a obsluha probíhá pohodlně a přehledně na dotykovém panelu. Řídicí systém může 
být namontován centrálně nebo decentrálně.

Při decentrální konstrukci je více vzájemně vzdálenostně oddělených řídicích systémů propojeno rozhraním Profinet. Přitom je možné dosáhnout enormních úspor 
při instalaci kabelů a kabelových cest.

Vzdálený přístup po síti zákazníka je obvykle možný. K tomu je zapotřebí, abyste nám po zadání zakázky sdělili IP adresy.

CTRL.SILO.KK CTRL.SILO.KK.WS
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Podrobné informace naleznete na stránce 
www.achberg.com/produkte/production nebo 
naskenujte QR kód:

Naše služby
Skladování

 → skladování podle dávek na principu FIFO a přísné oddělení bílých a 

černých surovin

 → automatický přívod plechů na laserové řezačky a automatické 

naskladnění a vyskladnění laserově řezaných dílů

 → automatický přívod trubek a profilů k laserové řezačce
 

Řezání
 → laserové řezání trubek a profilů (Ø do 250 mm)

 → laserové řezání plechů (tloušťka plechů do 20 mm)

 → konvenční řezání na různých kotoučových pilách na kov
 

Sváření
 → certifikace sváření a vlastní produkční kontrola pro ocel, ušlechtilou 

ocel a hliník, pro ruční i robotické sváření

 → robotické laserové svářecí buňky (s až 7 pohony)

 → robotické svářecí zařízení (MIG / MAG)

 → automatické sváření s kruhovým svarem a podélným svarem
 

Tváření
 → hranění plechů, lisování závitových čepů

 → přitlačení plechů k násypkám a kapotám

 → zaoblení plechů k násypkám

 → ohýbání trubek (různé trnové ohýbačky)

 → rozšiřování a lisování trubek

 → opatření válců korálky a raženími

 → opatření válců přírubou nebo přírubou s dírami

Povrchy
 → tryskání balotinou

 → elektroleštění

 → práškový povrch

 → lakování

 → odstranění otřepů

 → kartáčování a broušení
 

Elektrotechnika
 → vytvoření schématu zapojení (EPLAN)

 → programování PLC (portál SIEMENS TIA)

 → výroba rozvaděčů a svorkovnic

 → elektrické konstrukční celky
 

Montáž konstrukčních celků
 → koncová montáž konstrukčních celků včetně elektrických a 

pneumatických prací

 → kontroly funkce a kvality
 

Výroba prototypů
 → vývoj a konstrukce

 → výroba prototypů pro převzetí zákazníkem nebo funkční kontrolu

 → optimalizace až po sériovou výrobu
 

Logistika
 → balení v definovaných velikostech dávek a svazkování

 → chráněné skladování ve skladech s vysokými regály nebo 

automatických skladech malých dílů

 → dodávka na přesný termín v baleních nebo výměnných obalech

Těžiště naší zakázkové výroby
 → Díly pro čerpací dopravní zařízení

 → Sušicí násypka

 → Dávkovací nádoba (zaoblená a hranatá)

 → Strojní násypka

 → Ocelový rám

 → Filtrační těleso

 → Připojení trubek ventilátoru

 → Potrubní rozbočovač

 → Podtlakové ventily

 → Trubkové a plechové přířezy

 → Montážní desky odhraněné

 → Kryty odolné podtlaku

 → Rozvaděče pro ventilátorové stanice

 → Svorkovnice

Díly podle specifikací zákazníků 
Naši kmenoví zákazníci již mnoho let využívají naše rozsáhlé výrobní možnosti 
pro výrobu strojů a zařízení. Naše služby začínají optimalizací Vaší konstrukce 
dílů, aby byla možná nákladově výhodná sériová výroba s vysokou mírou auto-
matizace v co nejlepší kvalitě.

Po uzavření rámcové objednávky Vám zajistíme smluvně dohodnutou velikost 
dávky dodané přímo ze skladu. My financujeme skladované množství, 
přejímáme skladovací náklady a Vy zaplatíte zboží teprve při dodání.

Profitujte z našeho moderního strojového parku, našich nejnovějších výrobních 
technik a našich vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, které již mnoho let 
neustále vzděláváme ohledně odborné kompetence a kvalitativních znalostí.

Na náš výkonný podnik se můžete dlouhodobě spolehnout!

production®

Videa o výrobě ACHBERG® naleznete na stránce www.achberg.com nebo YouTube. 
Navštivte ihned náš kanál www.youtube.com/user/achbergeu.
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Podnik Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG je středně veliký a v rodinném 
vlastnictví. Historie firmy začala v roce 1999, kdy pan Gerd Maass založil 
podnik Siloanlagen Achberg GmbH. Jako tence strukturovaný podnik můžeme 
vyrábět cenově výhodně také v Německu. Vnitropodnikové cesty jsou krátké 
a zaručují flexibilitu a rychlou reakci.

Přehled podniku
Naším hlavním zájmem je zpracování kovů (ušlechtilá ocel, ocel a hliník), 
elektrotechnika a výroba silo-zařízení.

Pozemky našeho podniku mají celkovou plochu cca 21.500 m². Celková plocha 
výrobních a skladovacích hal je cca 7.400 m² bez zastřešené volné plochy cca 
1.600 m².

Trvale zaměstnáváme kolem 70 zaměstnanců. Roční obrat je cca 20 milionů 
Euro. 

Kvalita a spolehlivost
Trvalý růst našeho podniku není žádná náhoda. Hlavní je pro nás spokojenost 
zákazníků, která vlastně zajišťuje budoucnost našeho podniku. Základem je 
zde další rozvoj výrobního sortimentu, 
investice do moderních výrobních 
technik a výběr velmi kvalitních surovin 
a komponent.

Naši zaměstnanci
Naši zaměstnanci jsou vysoce motivováni a ve všech odděleních pracují 
s maximální orientací na zákazníka. Pro náš úspěch jsou klíčoví a to už přes 20 
let. Investujeme mnoho do vzdělávání a školení svých zaměstnanců, abychom 
splňovali také budoucí kvalitativní požadavky našich zákazníků.

Poskytujeme vzdělání ve zpracování kovů, elektrotechnice, logistice 
i v obchodních odvětvích. Tak můžeme cíleně kvalifikovat své zaměstnance 
pro provozní požadavky.

Strategická partnerství
Usilujeme výhradně o dlouhodobá partnerství se zákazníky a dodavateli a máme jen malý zájem o „rychlé“ 
obchody. Náš podnik je už od svého založení výhradním vlastnictvím našeho obchodního ředitele pana 
Gerda Maasse. Protože rozhodujeme finančně nezávisle a zcela samostatně, naši partneři se mohou na 
sjednané dohody spolehnout.

Prostředí a klima
Pro každého by mělo být samozřejmé, že bude přispívat k ochraně životního prostředí. Toto téma bereme 
velmi vážně a důsledně jej prosazujeme.

Naše kancelářské a výrobní plochy jsou vytápěny zemským teplem a odpadním teplem našich strojů. Naši 
potřebu elektřiny pokrýváme až z cca 50 % z našeho fotovoltaického zařízení. Proto využíváme elektrické 
vozíky. Elektřinu, kterou nad to potřebujeme, odebíráme od dodavatelů, kteří se smluvně zavážou k 
dodávání ekologické elektřiny.

Spotřebu papíru v kancelářích a společenských prostorech jsme mohli velmi omezit jednoduchými 
opatřeními. Našim zaměstnancům dáváme bezplatně k dispozici kola (s elektrickým pohonem nebo bez 

něj) pro denní dojíždění na pracoviště.

„Ochrana životního prostředí je srdeční záležitost, a ne otázka peněz.“

Společenská a sociální odpovědnost
Jako podnik jsme částí veřejnosti-společnosti a neseme tak spoluodpovědnost za veřejné a sociální 
záležitosti, za šetrné zacházení s přírodními zdroji a dodržování etických standardů.

Zvláštní odpovědnost máme vůči našim zaměstnancům. Projevujeme férovost, respekt a vzájemnou 
ohleduplnost v naší každodenní spolupráci a díky našemu trvalému hospodaření a dlouhodobému myšlení 
si udržujeme pracovní místa. Naši zaměstnanci vědí o naší příchylnosti k sídlu Achberg, naší spolehlivosti 
a o tom, že s námi mohou dlouhodobě plánovat.

Podrobné informace naleznete na stránce  
www.achberg.com/unternehmen nebo naskenujte QR 
kód:

společnost®
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