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... u producenta innowacyjnych i wydajnych rozwiązań do transportu 
materiałów sypkich w przemyśle tworzyw sztucznych. Z dumą patrzymy na 
pomyślny rozwój firmy i wraz z naszymi partnerami będziemy w przyszłości 
nadal rozwijać naszą pozycję na rynku globalnym.
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Szczegółowe informacja można znaleźć na stronie 
www.achberg.com/produkte/silo lub zeskanować kod 
QR:

Silos wewnętrzny
 → 1.4 m³ – 19.5 m³

 → Kąt otwarcia leja  

90° i 60°

Silos załadowczy
 → 23 m³ – 355 m³

 → Kąt otwarcia leja 60°

Silos zewnętrzny
 → 24 m³ – 337 m³

 → Kąt otwarcia leja  

90° i 60°

Silos dwukomorowy
 → 2 x 42 m³ – 2 x 148 m³

 → Kąt otwarcia leja  

90° i 60°

Silos do mieszania i 
homogenizacji

 → 1.6 m³ – 266 m³

 → Różne procesy homogenizacji

silo®

Budowa instalacji silosowej
Nasze silosy magazynowe, silosy dwukomorowe, silosy do mieszania i homogenizacji oraz silosy 
załadowcze wykonane są z aluminium i stali nierdzewnej. Budowa instalacji silosowe ACHBERG rozpoczyna 
się od analizy potrzeb, a kończy na serwisie posprzedażowym.

Niezawodnie i ekonomicznie rozładowujemy, magazynujemy, mieszamy i ładujemy Twój wysokogatunkowy 
materiał sypki. Bierzemy pod uwagę wyjątkowe właściwości Twojego materiału sypkiego pod względem 
zużycia, właściwości płynięcia, wchłaniania wilgoci i palności. Technika sterowania jest planowana, 
programowana i produkowana przez nas.

Recykling / regranulacja
Tworzywa sztuczne są zbierane, myte, rozdrabniane, odpylane i podawane 
do wytłaczarki jako czysty przemiał. Po procesie wytłaczania regranulat jest 
homogenizowany w silosach mieszających, zanim zostanie wprowadzony do 
big-bagów lub pojazdów cystern. Planujemy i wdrażamy instalacje silosowe, 
które są precyzyjnie dostosowane do Twojego procesu produkcyjnego.

Formowanie wtryskowe
Rysunek przedstawia typową strukturę systemu zaopatrzenia w materiał w 
przedsiębiorstwie zajmującym się formowaniem wtryskowym technicznych 
elementów z tworzyw sztucznych. Granulat tworzywa sztucznego jest 
przechowywany w silosach, stamtąd podawany do suszarni, a następnie 
rozprowadzany do poszczególnych wtryskarek. W naszych silosach i 
zbiornikach o mniejszej pojemności wysokogatunkowy granulat tworzywa 
sztucznego jest chroniony przed zanieczyszczeniami. Stacje sprzęgające 
i systemy rurowe są profesjonalnie montowane przez naszych partnerów 
(producentów centralnych systemów transportu materiałów), przy czym 
stacje sprzęgające firmy ACHBERG mogą być na życzenie klienta wyposażone 
w kodowanie (technologia RFID).

Separacja partii
Do śledzenia partii niezbędne jest przechowywanie surowców w oddzielnych partiach. Każda partia 
dostarczona przez pojazd cysternę (ok. 25 ton) jest napełniana do oddzielnej komory silosowej. Pobieranie 
odbywa się również w separowanych partiach. Po opróżnieniu komory silosowej partii A przez odsysanie, 
następuje automatyczne lub ręczne przełączenie na komorę silosową partii B. W tym celu nasze specjalnie 
opracowane zasuwy pneumatyczne otwierają i zamykają się w miejscu odsysania skrzynek odsysających 
silosów. Obsługa i monitorowanie odbywa się na panelu dotykowym naszego systemu sterowania silosami. 
Na życzenie możemy rejestrować zmiany partii i udostępniać interfejs do nadrzędnego sterowania 
systemem przenośników materiałów.
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Technologia pomiaru poziomu
Wybór odpowiedniej technologii pomiaru poziomu zależy 
od kilku czynników. Niezawodność techniki pomiarowej jest 
przy tym zawsze naszym priorytetem. Na wynik pomiaru 
wpływa położenie urządzenia pomiarowego, właściwa 
parametryzacja, geometria silosu, właściwości materiału 
sypkiego oraz prawidłowa ocena lub wyświetlanie wyników 
pomiaru.
Tak – To wszystko trzeba mieć na uwadze! Mamy ogromne 
doświadczenie poparte tysiącami pomyślnie zrealizowanych 
punktów pomiarowych.

System suchego powietrza
System ten jest stosowany w 
celu uniknięcia gromadzenia się 
wody w silosie (kondensacja).

 → do 1–4 komór silosowych

Transport i montaż

Centralna stacja napełniania

zabezpieczenie przed zużyciem
Do transportu wysoce abrazyjnych materiałów 
sypkich (np. granulaty tworzyw sztucznych 
wzmocnionych włóknem szklanym) oferujemy 
kolana przewodów 
napełniających z 
hartowanej stali 
nierdzewnej.

Wyładunek
Wyładunek charakteryzujących się dobrą sypkością materiałów sypkich nie 

stanowi problemu, jeśli silos jest prawidłowo zwymiarowany pod kątem 

przepływu masy. Do takich materiałów należy większość granulatów tworzyw 

sztucznych, do których oferujemy skrzynki odsysające z różną liczbą miejsc 

odsysania z silosów i odpowiednie do standardowych średnic przewodów od 

38 do 84 mm.

Szczegółowe informacja można znaleźć na stronie 
www.achberg.com/produkte/silo lub zeskanować kod 
QR:

Skrzynka odsysająca „Granulat”

Skrzynka odsysająca „Proszek”

silo®

60°60° 60°60°

ŁadowaczMieszadłoLej wibracyjnySkrzynka odsysająca

Wskaźnik poziomu Radar

System 

pomiarowy

Technologia 

ważenia

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

 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

Technologia 
pomiaru poziomu

Uniwersalne zastosowanie dla twoich 
materiałów sypkich
Nasze elastyczne silosy wewnętrzne SFLEX składają się z bardzo stabilnej 
konstrukcji stalowej ze zintegrowanym workiem materiałowym high-tech. 
Tkaniny używane do przechowywania granulatu, mielonego materiału i mączki 
są bardzo odporne na rozdarcia, oddychające, rozpraszające elektrostatycznie 
i bezpieczne dla żywności. Do przechowywania proszku dostępne są 
tkaniny powlekane i filtrujące. Przy doborze tkanin i wymiarowaniu silosów 
uwzględniamy specyficzne właściwości materiałów sypkich.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 
www.achberg.com/produkte/flexible-silo lub 
zeskanować kod QR:

Integracja w kompletne systemy
Produkujemy elastyczne silosy do trwałego użytkowania w warunkach 
przemysłowych i trudnych. Są one bezproblemowo integrowane z całymi 
instalacjami i wyposażone w wysokiej jakości komponenty materiałów 
sypkich zgodnie z zadaniem inżynierii procesowej.

Dostawa surowca – 25 ton z worków
Ciężarówki z ładunkiem 25 ton surowca w workach na paletach 
są rozładowywane za pomocą wózka widłowego, przy czym worki 
są podawane do w pełni automatycznej maszyny opróżniającej. 
Oferujemy odpowiedni system transportowy do delikatnego 
transportu Twoich wysokogatunkowych materiałów sypkich do 
naszych elastycznych silosów. Mogą one mieć pojemność dwóch 
ciężarówek (50 ton).

flexible silo®

 → Do montażu na poziomej podłodze hali

 → Dostarczany jako zestaw z kołkami mocującymi

 → Konstrukcja stalowa malowana w kolorze RAL9005 (głęboko czarnym)

 → Oddychająca i wysoce odporna na rozdarcia tkanina poliestrowa

 → Maksymalna temperatura pracy: 75 °C

 → Kąt otwarcia leja: 80°; wysokość wylotu: ok. 600 mm
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Kontener rolkowy CR.A1
 → Ze stali nierdzewnej

 → Rozmiary 60 l – 240 l

 → Napełnianie materiałem z worków

 → Rozmiar 60 l – 240 l

 → Otwór leja ∢ 90°

Kontener CE.A1
 → Z aluminium / stali nierdzewnej

 → 4 stalowe nogi (RAL9005)

 → Ruchoma pokrywa z ogranicznikiem

 → Rozmiary 300 l – 4800 l

 → Otwór leja ∢ 90°

Kontener piętrowy CE.S1
 → Zbiornik z aluminium

 → 4 stalowe nogi (RAL9005)

 → Ruchoma pokrywa z ogranicznikiem

 → Podparcie rusztu (ruszt opcjonalny)

 → Otwór na kołnierz wlotowy na dachu (zamknięty płytą)

 → Otwór na wskaźnik w leju (zamknięty płytą)

 → Dwie rury prowadzące Ø 90 x 2.5 mm do lanc ssących

 → Zasuwa obrotowa do opróżniania resztek na wylocie 

 → Rozmiary 750 l – 2000 l

 → Otwór leja ∢ 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

Kontener rolkowy CR.B1+ CR.B2
 → Ze stali nierdzewnej

 → w wyposażeniu 2 kółka stałe i 2 skrętne

 → Napełnianie materiałem z worków lub urządzenia tłoczenia ssącego

 → Rozmiary 120 l – 500 l

 → Otwór leja ∢ 90°

Szczegółowe informacje można znaleźć na 
stronie www.achberg.com/produkte/container 
lub zeskanować kod QR:

Zbiornik pośredni CR.C1
 → Zbiornik ze stali nierdzewnej, stalowe nogi (RAL 9005)

 → Wlot: Ø 400, LKR 426, 8 x M6

 → Rura wylotowa: Ø 203 z kołnierzem Ø 215

 → 1 x otwór rezerwowy przyłącza powietrza przeciekowego (zamknięty)

 → 1 x worek filtrujący powietrza wypieranego na dachu

 → 2 x gniazdo gwintowane 1 1/2" (1 x w dachu, 1 x w leju)

 → 1 x okno kontrolne w cylindrze

 → Rozmiary 595 l – 1645 l

 → Otwór leja ∢ 60° i 90°

Zbiornik pośredni CR.ZRS
 → Zbiornik ze stali nierdzewnej, stalowe nogi (RAL 9005)

 → Wlot: Ø 400, LKR 426, 8 x M6

 → Wylot: DN150, DN200 lub DN250 do podłączenia śluzy z wirnikiem 

komorowym

 → 2 x worek filtrujący powietrza wypieranego na dachu

 → 2 x gniazdo gwintowane 1 1/2" (1 x w dachu, 1 x w leju)

 → 1 x otwór rezerwowy przyłącza powietrza przeciekowego (zamknięty)

 → 1 x okno kontrolne w cylindrze

 → Rozmiary 595 l – 1160 l

 → Otwór leja ∢ 60° i 90°

container®
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 → Solidna stalowa konstrukcja

 → Efektywność kosztowa dzięki znormalizowanemu 

systemowi modułowemu

 → Odpowiedni do różnych rozmiarów big-bagów

 → Obsługa wózkiem widłowym lub wciągnikiem 

łańcuchowym

 → Wsparcie wyładunku z big-bagów i zbiorników

 → Urządzenie ochronne (ogrodzenie zabezpieczające 

z kurtyną świetlną)

 → Opróżnianie za pomocą ssania lub tłoczenia 

ciśnieniowego

 → Urządzenie dokujące do bezpyłowego połączenia 

big-bagu z kontenerem

 → Urządzenie uszczelniające (mankiet irysowy)

 → Podłączenie systemu odpylania i wskaźników

 → Różne akcesoria

 → Łatwa integracja z kompleksową instalacją

Możliwości użytkowe
W przemyśle tworzyw sztucznych big-bagi 
są używane do przechowywania surowców i 
transportu wewnętrznego różnych materiałów 
sypkich. Mogą to być granulaty, regranulaty, 
przemiał, płatki lub proszek.

Oferujemy kompleksowy system do opróżniania 
i napełniania big-bagów, uwzględniający 
indywidualne właściwości materiałów sypkich - 
niezależnie od tego, czy mają być składowane 
i rozładowywane materiały sypkie o dobrej, 
ograniczonej lub słabej sypkości.

Prawie wszystkie zwyczajowe zastosowania w 
przemyśle tworzyw sztucznych mogą być objęte 
naszym systemem modułowym. Modułowa 
konstrukcja zapewnia wiele możliwości 
kombinacji i opcji dla indywidualnej konfiguracji 
Twojego zastosowania. Warianty przedstawione 
w tej broszurze są tylko częścią możliwych 
konfiguracji.

Opróżnienie 25 ton surowca z big-bagów i homogenizacja
Gdy ciężarów dostarczy 25 ton surowca w big-bagach, szybki rozładunek jest 
konieczny, aby czas przestoju ciężarówki i wysiłek logistyczny były jak najmniejsze. 
Podczas opróżniania big-agów wszelkie inne działania są niepożądane. Oferujemy 
tu dwa rozwiązania, które można zobaczyć na schemacie. Big-bag można 
opróżnić jednorazowo do dużego kontenera lub podzielić opróżnianie na dwie 
stacje opróżniania z mniejszymi kontenerami. Dostępne są przepustowości w 
zakresie 10-18 ton/h.

W wielu przypadkach homogeniczność pojedynczych big-bagów nie jest 
wystarczająca. Oferujemy różne silosy homogenizujące, które osiągają znaczną 
poprawę homogeniczności już podczas jednego cyklu (tylko napełnianie i 
usuwanie).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 
www.achberg.com/produkte/bigbag lub zeskanować 
kod QR:

Część górna do obsługi wózka widłowego Część górna z wciągnikiem łańcuchowym

Opróżnianie 
Granulat

Opróżnianie 
Mielony materiał

Opróżnianie prosz-
ku

Opróżnianie 
Płatki PET

Dolewanie

bigbag®



14 15Zastrzega się prawo do zmian technicznych | Wszystkie wymiary w mm | Stan: 10. listopada 2021Stan: 10. listopada 2021 | Wszystkie wymiary w mm | Zastrzega się prawo do zmian technicznych

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 
www.achberg.com/produkte/pipe-systems lub 
zeskanować kod QR:

Rury

Armatura

Stal nierdzewna
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 154 x 2.0 mm

Stal nierdzewna
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 129 x 2.0 mm

 → 30° odgałęzienie, 45° odgałęzienie, 60° 

odgałęzienie, trójnik Y i T

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

Szkło
 → Ø 47 x 5.0 mm – Ø 80 x 5.0 mm

Szkło
 → Ø 44.3 x 3.2 – Ø 80 x 5.0 mm

 → 45° odgałęzienie i trójnik T

Hartowana stal nierdzewna
 → Ø 40 x 1.5 mm – Ø 76.1 x 2.0 mm

Kolana rurowe
Stal nierdzewna

 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 129 x 2.0 mm

Szkło
 → Ø 47 x 5.0 mm – Ø 80 x 5.0 mm

Hartowana stal nierdzewna
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 114.3 x 2.0 mm

Hartowana stal nierdzewna
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 114.3 x 2.0 mm

 → 30° odgałęzienie, 45° trójnik Y i T

pipe systems®

Złącza rurowe Redukcje
Stal nierdzewna

 → Ø 38 mm – Ø 108 mm

Hartowana stal nie-
rdzewna

 → Ø 38 mm – Ø 60.3 mm

Króćce przykręcane
Przykręcane elementy łączące służą do łączenia 
armatury lub dmuchaw. 

 → 1.5" do 4"

 → Ze stali nierdzewnej

 → Wewnątrz rurka bez 

uskoku

Obejmy
 → Obejma ustalająca rurę

 → Obejma jarzmowa

Węże

Lekka konstrukcja
 → Ø 38 mm – Ø 114.3 mm

 → maks. 225°C

 → Mankiet wykonany ze stali nierdzewnej

Wersja średnia/ciężka
 → Ø 48 mm – Ø 219 mm

 → maks. 225°C

 → Mankiet ocynk. / ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie przed wyrwaniem
 → do łącznika rurowego długość 150 / 200 mm

 → Obejmy rurowe ze stali nierdzewnej

 → Listwy łączące z aluminium

Wąż „SCH.01”
 → PCV: w kolorze kości słoniowej do granula-

tów o niskiej ścieralności

 → PCV/PUR: do granulatów i proszków o 

wysokiej ścieralności

Wąż „SCH.02”
 → PUR 1,4 mm: do granulatów ścierających

 → PUR 2,0 mm: do granulatów o wysokiej 

ścieralności

Wąż „SCH.03”
 → PCV: w kolorze kości słoniowej do 

granulatów o niskiej ścieralności

 → PCV/PUR: do granulatów i proszków o 

wysokiej ścieralności

Lanca ssąca
 → ze stali nierdzewnej

 → jednościenna i dwuścienna

 → z regulacją powietrza ssącego lub filtrem

Króciec ssący
 → Ze stali nierdzewnej

 → z przykręcaną płytą oporową i śrubami

 → Øi 57 mm, Øi 84 mm i Øi 104 mm

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 
www.achberg.com/produkte/pipe-systems lub 
zeskanować kod QR:

Złącza
Przewody elastyczne muszą być połączone z rurociągami w sposób bezpieczny dla procesu. W tym celu oferujemy trzy systemy złączy, które ugruntowały swoją 
pozycję jako niezawodna technologia w przemyśle materiałów sypkich. 

Stacja sprzęgająca

TWIST i TWIST koduje „RFID”
 → do rury Ø 40 mm do Ø 76.1 mm

 → Części mające kontakt z produktem wykonane ze stali nie-

rdzewnej

 → Obsługa jedną ręką (1/8 obrotu przy otwieraniu)

 → Niewielki wysiłek

 → Bez przesunięcia wewnętrznego

 → Możliwość doposażenia w istniejących stacjach sprzęgających

 → Wytrzymała konstrukcja do trudnych warunków pracy

Camlock
 → Ø 40 mm do Ø 76.1 mm

 → Części mające kontakt z produktem wykonane  

ze stali nierdzewnej

Technologia RFID
 → Łatwa 

modernizacja 

technologii 

czujników RFID

Pokrywa ochronna
 → Ze stali 

nierdzewnej

Storz
 → Rozmiar 2“, 2½“, 3“ i 4“ wzgl. C, B i A

pipe systems®

Złącza

Kolana wlotowe

Kodowanie kolorystyczne

Basic - 4 wyjść

Multi - 4 wyjść

Basic - 5 wyjść

Multi - 5 wyjść

Basic - 6 wyjść

Multi - 6 wyjść

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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Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 
www.achberg.com/produkte/pipe-systems lub 
zeskanować kod QR:

System rurociągów do stałego podciśnienia centralnego
W odróżnieniu od konwencjonalnych centralnych systemów podciśnieniowych, kilka urządzeń tłoczenia ssącego może być zasilanych jednocześnie stałym centralnym 
podciśnieniem. Pozwala to przy wyższych przepustowościach materiału obniżyć koszty energii i jednocześnie zwiększyć niezawodność działania instalacji i procesu.

Trójnik T 1-krotny
 → do rury Ø 100 mm – Ø 200 mm

 → przyłącze Ø 50 mm – Ø 100 mm

Zatyczka zamykająca
 → Stal nierdzewna: Ø 50 mm – Ø 76.1 mm

 → Aluminium: Ø 100 mm – Ø 200 mm

Króćce przykręcane
 → przyłącze Ø 50 mm – Ø 60 mm

 → Długość 140 mm Przyłącze dmuchawy
 → do rury Ø 150 mm – Ø 200 mm

 → przyłącze Ø 88.9 mm – Ø 150 mm

Kątownik 45°
 → do rury Ø 100 mm – Ø 200 mm

Trójnik T 2-krotny
 → do rury Ø 100 mm – Ø 200 mm

 → przyłącze Ø 50 mm – Ø 60 mm

Złącza rurowe
 → do rury Ø 100 mm – Ø 200 mm

Rura regulacyjna
 → przyłącze Ø 50 mm – Ø 60 mm

 → Długość 315 mm Obejma jarzmowa
 → do rury Ø 100 mm – Ø 200 mm

Trójnik T
 → do rury Ø 100 mm – Ø 200 mm

Trójnik T 4-krotny
 → do rury Ø 100 mm – Ø 200 mm

 → przyłącze Ø 50 mm – Ø 60 mm

Rurociąg
 → do rury Ø 100 mm – Ø 200 mm

Rura technologiczna
 → do rury Ø 150 mm – Ø 200 mm

Element L
 → do rury Ø 100 mm – Ø 200 mm

pipe systems®
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Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 
www.achberg.com/produkte/components lub 
zeskanować kod QR:

Zasuwa odcinająca AS.10
Zasuwa odcinająca AS.10 stosowana jest w systemach transportu ssącego 
granulatu tworzyw sztucznych (Ø 3-6 mm) do odcinania przewodów 
transportujących materiał i podciśnieniowych. Dotyczy to również ściernego 
granulatu tworzywa sztucznego z zawartością włókien szklanych. Niezawodnie 
zamyka i otwiera rurociągi w pełnym przekroju poprzecznym, nawet podczas 
transportu. Za pomocą jednego zaworu elektromagnetycznego można 
sterować kilkoma zasuwami.

Zawór ssący LSV
Zawór ssący LSV jest stosowany w systemach transportu ssącego. W 
stanie otwarcia przefiltrowane powietrze otoczenia dostaje się do przewodu 
transportującego materiał, następuje przerwanie strumienia materiału i 
następny przewód transportujący materiał odsysany do pusta.

Rozgałęzienie z rurą obrotową (transport 
ciśnieniowy) W.02
Za pomocą naszych rozgałęzień napełniających silosów rozprowadzamy 
rozprowadzamy Twój wysokiej jakości materiał sypki za pomocą transportu 
ciśnieniowego z jednego punktu podawania do kilku silosów.

Zasuwa odcinająca z obejściem AS.25
Zasuwa odcinająca AS.25 stosowana jest w systemach transportu ssącego 
granulatu tworzyw sztucznych do zamykania i jednoczesnego opróżniania 
przewodów transportujących materiał. Dotyczy to również ściernego 
granulatu tworzywa sztucznego z zawartością włókien szklanych. Niezawodnie 
zamyka i otwiera rurociągi w pełnym przekroju poprzecznym, nawet podczas 
transportu. Za pomocą jednego zaworu elektromagnetycznego można 
sterować kilkoma zasuwami.

Stacja dmuchawy (ciśnienie) G.D
Nasze stacje dmuchaw wytwarzają wymagane powietrze transportowe w systemach transportu 
ciśnieniowego. Wszystkie stacje dmuchaw zostały przetestowane w naszym ośrodku badawczym 
pod kątem różnych odległości transportowych i przekrojów poprzecznych przewodów.

Powietrze transportujące jest zasysane przez filtry, a sprężanie jest bezolejowe. Zapobiega 
to zanieczyszczeniu materiału sypkiego. Każda dmuchawa jest wyposażona w możliwość 
podłączenia jednego lub dwóch zaworów obejściowych dmuchawy.

Czujnik ciśnienia wykrywa ciśnienie wsteczne na wylocie dmuchawy. Dzięki temu możliwe 
jest prowadzenie transportu pod ciśnieniem za pomocą naszych standardowych systemów 
sterowania.

Śluza z wirnikiem komorowym ZRS.01
Nasze śluzy z wirnikiem komorowym są stosowane do dozowania granulatów tworzyw sztucznych 
w przewodach transportujących materiał. Wszystkie silniki przekładniowe są wyposażone w falownik 
do transportu regulowanego ciśnieniowo. Na wlocie śluz z wirnikiem komorowym zamontowany jest 
deflektor produktu, który zapobiega uszkodzeniu granulatu tworzywa sztucznego na skutek ścinania 
pomiędzy zaworem obrotowym a obudową.

Mobilna stacja transportu ciśnieniowego DFST

Nasze stacje transportu ciśnieniowego są znormalizowanymi systemami transportu ciśnieniowego, 
dostarczanymi w stanie gotowym do pracy. Służą do napełniania silosów (silosy magazynowe, silosy 
mieszające, silosy załadowcze, silosy elastyczne). Wszystkie elementy są zamontowane na ramie, którą 
można transportować za pomocą wózka widłowego.

Ta stacja transportu ciśnieniowego służy do ręcznego opróżniania granulatu lub przemiału z big-bagów 
oraz do napełniania silosów. Rama mocująca big-bagów jest demontowalna, co umożliwia sporadyczne 
opróżnianie worków 25 kg.

components®
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Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie  
www.achberg.com/produkte/control lub zeskanować 
kod QR:

Systemy sterowania do instalacji 
transportu materiału sypkiego
Specjalizujemy się w produkcji szaf sterowniczych i zespołów, które służą 
do sterowania i monitorowania systemów napełniania, magazynowania, 
opróżniania i napełniania materiałów sypkich.

Zamawiając u nas instalację możesz mieć pewność, że zaplanujemy, 
zaprogramujemy, wyprodukujemy, przetestujemy i w razie potrzeby 
zainstalujemy na miejscu odpowiedni system sterowania „made by 
ACHBERG”. Wiemy, co jest ważne w obsłudze i sterowaniu, aby móc bez 
problemów obsługiwać system.

Znormalizowane systemy sterowania - konstrukcja modułowa
Elementy szaf sterowniczych są instalowane wyłącznie przez renomowanych producentów, co zapewnia dostępność na całym świecie, najlepszą jakość i 
długoterminową dostępność części zamiennych. Wielu naszych klientów od wielu lat ufa wysokiej jakości „made by ACHBERG”. Przestrzeganie europejskich norm i 
wytycznych, jak również specyficznych dla klienta przepisów zakładowych jest dla nas rzeczą oczywistą.

Wszystkie szafy rozdzielcze i systemy sterowania są przed opuszczeniem naszej produkcji testowane zgodnie z obowiązującymi przepisami VDE.

Nie zawsze zaczynamy od „0” przy planowaniu 
sterowania do instalacji. Stosujemy standardowe 
moduły programowe lub sterowniki, które 
komunikują się ze sobą za pomocą technologii 
MAGISTRALOWEJ. Pozwala to na ogromne 
oszczędności w zakresie instalacji kabli i wiązek 
kablowych. Informacje o poszczególnych 
elementach sterujących są zbierane centralnie i 
przejrzyście wyświetlane, dzięki czemu możliwa 
jest prosta obsługa.
Wszystkie nasze sterowniki PLC są wyposażone 
w interfejs PROFINET. Zasadniczo możliwe 
jest zatem dostarczanie informacji na potrzeby 
ich kontroli na wyższym szczeblu lub kontroli 
dodatkowej.

System sterowania silosami „PLC”
Do instalacji silosowych z dwoma lub więcej silosami produkujemy szafy sterownicze ze sterownikami PLC. Komfortowo i przejrzyście rozmieszczone wskaźniki i 
elementy obsługowe znajdują się na panelu dotykowym. Sterowanie może być umieszczone centralnie bądź decentralnie.

W wersji decentralnej kilka lokalnie oddzielonych sterowników jest połączonych przez Profinet. Pozwala to na ogromne oszczędności w zakresie instalacji kabli i 
wiązek kablowych.

Zwykle możliwy jest zdalny dostęp przez sieć klienta. W tym celu konieczne jest podanie nam adresów IP po wydaniu zlecenia.
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Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie  
www.achberg.com/produkte/production lub 
zeskanować kod QR:

Nasze usługi
Magazynowanie

 → Przechowywanie w partiach zgodnie z zasadą FIFO i ścisłe oddzielenie 

surowców białych od czarnych

 → Automatyczne podawanie arkuszy na wycinarki laserowe oraz 

automatyczne magazynowanie i pobieranie wycinanych laserowo 

części

 → Automatyczne podawanie rur i profili do maszyny do instalacji cięcia 

laserowego
 

Przycinanie
 → Cięcie laserowe rur i profili (Ø do 250 mm)

 → Cięcie laserowe blach (grubość blachy do 20 mm)

 → Konwencjonalne piłowanie na różnych piłach tarczowych do metalu
 

Spawanie
 → Certyfikacja spawalnicza i zakładowa kontrola produkcji stali, stali 

nierdzewnej i aluminium, a także spawanie ręczne i przy użyciu 

robotów

 → Zrobotyzowane cele spawalnicze (do 7 osi)

 → Zrobotyzowane instalacje spawalnicze (MIG / MAG)

 → Automatyczne spawanie obwodowe i wzdłużne
 

Obróbka plastyczna
 → Krawędziowanie blach, wciskanie kołków gwintowanych

 → Wytłaczanie blach na leje i kopuły

 → Formowanie blach na okrągłe leje

 → Gięcie rur (różne giętarki trzpieniowe)

 → Rozszerzanie i tłoczenie rur

 → Wykonywanie rowków i wytłoczeń

 → Umieszczanie kołnierzy lub kołnierzy otworowych na cylindrze

Powierzchnie
 → Śrutowanie

 → Elektropolerowanie

 → Powłoki proszkowe

 → Lakierowanie

 → Gratowanie

 → Szczotkowanie i szlifowanie
 

Elektrotechnika
 → Tworzenie schematów połączeń (EPLAN)

 → Programowanie PLC (SIEMENS TIA-Portal)

 → Produkcja szaf rozdzielczych i skrzynek zaciskowych

 → Podzespoły elektryczne
 

Montaż podzespołów
 → Końcowy montaż podzespołów wraz z pracami elektrycznymi i 

pneumatycznymi

 → Testy funkcjonalne i jakościowe
 

Budowa prototypu
 → Rozwój i konstrukcja

 → Produkcja prototypów do akceptacji przez klienta lub testy funkcjonalne

 → Optymalizacja aż do uzyskania gotowości produkcji seryjnej
 

Logistyka
 → Pakowanie w określone wielkości partii i pojemniki

 → Chronione składowanie w magazynach wysokiego składowania lub 

automatycznych magazynach małych części

 → Dostawa zgodnie z harmonogramem w opakowaniach jednorazowego 

lub wielokrotnego użytku

Najważniejsze aspekty naszej produkcji kontraktowej
 → Części do urządzeń tłoczenia ssącego

 → Leje do suszenia

 → Zbiornik dozujący (okrągły i kwadratowy)

 → Lej maszyny

 → Stelaż stalowy

 → Obudowa filtra

 → Przyłącza rur dmuchawy

 → Rozdzielacze rurowe

 → Zawory próżniowe

 → Przycinanie rur i blach

 → Płyty ustalające z krawędziami

 → Kopuły odporne na podciśnienie

 → Szafy rozdzielcze do stacji dmuchaw

 → Skrzynki zaciskowe

Części według specyfikacji klienta 
Nasi dotychczasowi klienci z branży budowy maszyn i urządzeń od wielu 
lat korzystają z naszych rozległych zakładów produkcyjnych. Nasze usługi 
rozpoczynają się od optymalizacji konstrukcji Twoich części, tak aby 
ekonomiczna produkcja seryjna z wysokim stopniem automatyzacji była 
możliwa w najlepszej jakości i z wysoką powtarzalnością.

Po złożeniu zamówienia końcowego zapewniamy gotowość do dostawy 
uzgodnionych umownie wielkości partii z magazynu. Finansujemy zapasy, 
przejmujemy koszty magazynowania, a Ty płacisz tylko za towar przy odbiorze.

Korzystasz z naszych nowoczesnych maszyn i najnowszych technik 
produkcyjnych oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników, których od 
wielu lat z powodzeniem szkolimy i kształcimy w zakresie kompetencji 
zawodowych i świadomości jakości.

Zaufaj sprawdzonej firmie na długie lata!

production®

Filmy o produkcji ACHBERG® można znaleźć na stronie www.achberg.com lub YouTube. 
Już teraz odwiedź nasz kanał www.youtube.com/user/achbergeu.
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Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG jest rodzinną firmą średniej wielkości. 
Historia firmy rozpoczęła się w 1999 roku od założenia Siloanlagen Achberg 
GmbH przez pana Gerda Maassa. Jako firma o nieskomplikowanej strukturze 
możemy również produkować w Niemczech po niskich kosztach. Wewnętrzne 
ścieżki łańcucha produkcyjnego są krótkie i gwarantują elastyczność i 
szybkość reakcji.

Firma w skrócie
Nasze główne filary to obróbka metalu (stali nierdzewnej, stali i aluminium), 
elektrotechnika i budowa instalacji silosowych.

Nasza firma zajmuje łączną powierzchnię ok. 21.500 m². Całkowita 
powierzchnia hal produkcyjno-magazynowych wynosi ok. 7.400 m² bez 
zadaszonej otwartej przestrzeni ok. 1.600 m².

Zatrudniamy na stałe około 70 pracowników. Roczny obrót wynosi około 20 
milionów euro. 

Jakość i niezawodność
Stały rozwój naszej firmy nie jest przypadkowy. Zadowolenie naszych 
klientów jest dla nas priorytetem i zabezpiecza przyszłość naszej firmy. 
Podstawą tego jest dalszy rozwój 
obszarów produktowych, inwestycje 
w nowoczesne techniki produkcyjne 
oraz wybór wysokiej jakości surowców i 
komponentów.

Nasi pracownicy
Nasi zaangażowani pracownicy we wszystkich działach pracują w sposób 
niezwykle zorientowany na klienta. To oni są podstawą naszego sukcesu i 
to już od ponad 20 lat. Dużo inwestujemy w kształcenie i dokształcanie 
naszych pracowników, aby również w przyszłości móc sprostać wymaganiom 
jakościowym naszych klientów.

Prowadzimy szkolenia w zakresie obróbki metali, elektrotechniki, logistyki i 
handlu. W ten sposób możemy specjalnie kwalifikować naszych pracowników 
do spełnienia wymagań operacyjnych.

Partnerstwo strategiczne
Dążymy jedynie do długotrwałego partnerstwa z klientami i dostawcami i nie jesteśmy zainteresowani 
„szybkim” biznesem. Od momentu założenia nasza firma jest wyłączną własnością naszego głównego 
udziałowca Gerda Maassa. Ponieważ jesteśmy niezależni finansowo i mamy pełną autonomię w 
podejmowaniu decyzji, nasi partnerzy mogą polegać na zawartych umowach.

Ochrona środowiska i klimat
Oczywiście każdy powinien przyczyniać się do ochrony naszego środowiska. Traktujemy tę kwestię bardzo 
poważnie i jesteśmy konsekwentni w jej wdrażaniu.

Nasze pomieszczenia biurowe i produkcyjne są ogrzewane poprzez pozyskiwanie energii geotermalnej i 
wykorzystanie ciepła odpadowego z naszych maszyn. Pokrywamy ok. 50 % zapotrzebowania na energię 
elektryczną za pomocą naszego systemu fotowoltaicznego. Dlatego polegamy na elektrycznych wózkach 
widłowych. Potrzebną nam energię elektryczną kupujemy dodatkowo od dostawców energii, którzy są 
zobowiązani umową do dostarczania ekologicznej energii elektrycznej.

Dzięki prostym środkom udało nam się znacznie zmniejszyć zużycie papieru w biurach i pomieszczeniach 
socjalnych. Dla naszych pracowników zapewniamy niedrogie rowery (z napędem elektrycznym i bez) do 

codziennej jazdy do pracy.

„Ochrona środowiska naturalnego jest kwestią serca, a nie pieniędzy.”

Odpowiedzialność korporacyjna i społeczna
Jako firma jesteśmy częścią społeczeństwa i dlatego też jesteśmy współodpowiedzialni za sprawy 
publiczne i społeczne, ostrożne korzystanie z zasobów naturalnych i przestrzeganie standardów etycznych.

Czujemy się szczególnie odpowiedzialni za naszych pracowników. Doświadczamy uczciwości, szacunku 
i wzajemnego szacunku w naszej codziennej współpracy i zabezpieczamy ich miejsca pracy dzięki 
naszemu zrównoważonemu zarządzaniu i długoterminowemu myśleniu. Nasi pracownicy wiedzą o naszym 
zaangażowaniu na rzecz zakładu w Achberg, o naszej niezawodności i o tym, że mogą z nami planować 
długoterminowo.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie  
www.achberg.com/unternehmen lub zeskanować kod 
QR:

company®
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