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P
rowadzenie agrobiznesu to przede 
wszystkim ciężka praca, uzależniona 
od warunków pogodowych i wzmo-

żona intensywność działań w sezonie. Przy 
nieustannie narastających oczekiwaniach 
od sektora rolnego, tradycyjne metody 
działania coraz częściej ustępują miejsca 
nowoczesnym rozwiązaniom, dzięki któ-
rym praca w gospodarstwach jest znacznie 
ułatwiona i przy tym wydajniejsza.
Wyznacznikiem nowoczesnego rolnictwa 
jest właśnie nowoczesny, specjalistyczny 
park maszynowy. Jednakże wyposażenie 
gospodarstwa w zakup nowych maszyn 
i urządzeń jest często kłopotliwe – nie 

dość, że wiąże się z dużymi nakładami 
inwestycyjnymi, to pociąga za sobą m.in. 
koszty utrzymania, serwisu, konserwacji 
maszyn. Co więcej, sezonowość działań 
w agrobiznesie powoduje, że większość 
posiadanego sprzętu używana jest tylko 
kilka razy w roku. Dużo korzystniejszym 
rozwiązaniem może okazać się wynajem 
profesjonalnych maszyn i urządzeń 
od firmy zewnętrznej. Ramirent jest 
największą siecią wypożyczalni sprzętu 
w Polsce.
W ofercie Ramirent można znaleźć 
maszyny i urządzenia do różnorodnych 
zastosowań w agrobiznesie. Dzięki temu 

można racjonalnie dobierać profesjonalny 
sprzęt do określonych zadań, dokładnie 
wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba. Firma 
zapewnia przy tym fachowe doradztwo, 
a na czas wynajmu – pełną opiekę serwi-
sową. Ramirent oferuje m.in. wynajem 
telehandlerów, wozideł, pomp i igłofiltrów, 
nagrzewnic, osuszaczy, masztów oświetle-
niowych, agregatów prądotwórczych, myjek 
ciśnieniowych, a także całej gamy urządzeń 
do prac ogrodniczych. Warto przemyśleć 
wynajem nowoczesnych maszyn od profe-
sjonalnego partnera, dzięki czemu można 
pracować wydajniej, bardziej komfortowo, 
a przy tym oszczędnie. q

Nowoczesne rozwiązania 
Ramirent dla sektora rolnego

Ramirent oferuje m.in. wynajem telehandlerów Manitou
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W miejscach, gdzie brak innego 
źródła zasilania, a konieczne 
staje się podłączenie wiertarki, 

szlifierki, piły lub innego sprzętu, jako 
źródło prądu znakomicie sprawdzają się 
generatory prądotwórcze.
Urządzenia proponowane przez Pezal 
pracują na solidnych silnikach benzyno-
wych i diesla marki Kipor. Moc agrega-
tów w zależności od modelu wynosi od 
1 do 95 kVA. W asortymencie dostępne 
są agregaty zarówno z ręcznym, jak 
i elektrycznym rozruchem, otwarte 
i wyciszone, jedno- i trójfazowe. Wszyst-
kie urządzenia posiadają system kontroli 
ze stabilizacją napięcia, co skutecznie 
zapobiega jego wahaniom. Napełniając 
zbiornik paliwa do pełna można liczyć 
nawet na 9 godzin nieprzerwanej pracy.
Bardzo często zachodzi potrzeba ciągłego 
zasilania urządzeń lub obiektów w prąd. 
W takim przypadku idealnym rozwiąza-
niem jest wykorzystanie większych agre-
gatów prądotwórczych przeznaczonych do 
pracy ciągłej.
Pezal oferuje całą gamę tych generatorów 
o mocy od 114 do 1500 kVA. Mogą one 
pracować nawet przez 2 lata non-stop 
z chwilowymi przerwami na przeglądy 
serwisowe, tj. wymianę oleju, filtrów oraz 
wymianę lub sprawdzenie pozostałych 
elementów podlegających okresowym 
przeglądom. W urządzeniach z tej grupy 
pracują nowoczesne i sprawdzone silniki 
Cummins napędzane olejem napędowym 
w parze z doskonałą prądnicą. Zuży-
wają one niewiele paliwa, a ich solidna 
i masywna konstrukcja sprawia, że są 
bardzo trwałe. Agregaty mogą produko-
wać prąd w cyklu ciągłym samodzielnie 
lub współdziałać poprzez system ATS 
z siecią energetyczną. W momentach 
zaniku prądu w sieci, ATS włącza agregat 
prądotwórczy, a przy ponownym powro-
cie prądu do sieci energetycznej agregat 
zostaje odłączony.
Dbając o komfort używania agregatów, 
zastosowano w nich najnowocześniejsze 
rozwiązania techniczne. Efektem ich 

Agregaty prądotwórcze 
i motopompy Pezal

Fot. Pezal



forum budowlane | ROLNICTWO

4

działania jest duże wyciszenie pracują-
cego zespołu prądotwórczego do wartości 
nie przekraczającej 75 dBA.
Gdy zachodzi potrzeba oświetlenia terenu 
podczas pracy nocą można skorzystać 
z najaśnic oraz zespołów prądotwórczych 
na wózkach z lampami halogenowych. 
Pezal proponuje, w zależności od potrzeby, 
zestawy czterolampowe z żarówkami 
o mocach: 400, 1000 oraz 1500 W. 
Wszystkie modele posiadają kółka, więc 
ich przemieszczanie w kolejne miejsce 
jest bezproblemowe. Halogeny z kolei 
stanowią bardzo dobre źródło światła 
w miejscach ograniczonych przestrzennie, 
gdzie wykorzystanie najaśnic jest po pro-
stu niemożliwe. Reflektory zaopatrzone 
są w żarówki o mocach 150 lub 500 W. 
W asortymencie dostępne są lampy jedno 
lub dwuogniskowe, także na stojakach.
W przypadku prowadzenia prac spawal-
niczych w miejscach z brakiem dostępu 
do tradycyjnego źródła zasilania Pezal 
proponuje zestawy agregatów prądotwór-
czych ze spawarkami. Taka kombinacja 
jest bardzo praktyczna, gdyż do genera-
tora można podłączyć halogen (w trakcie 

pracy w miejscach słabo oświetlonych), 
piec elektryczny (ogrzanie miejsca pracy) 
czy inne urządzenie elektryczne akurat 
potrzebne do wykonania zamierzonego 
zadania (szlifierka, opryskiwacz do malo-
wania pospawanych elementów).
Agregaty oparte są na sprawdzonych silni-
kach, które w zależności od modelu mogą 
zasilać spawarkę oraz ewentualnie inny 
sprzęt przez 6,5–9 godzin ciągłej pracy. 
Urządzenia wyposażone są w system stabi-
lizacji napięcia (AVR). Dostępne są wersje 
z prądem spawania 160 oraz 250 A.
Kolejną grupą urządzeń, które również 
znajdują swoje zastosowanie w gospo-
darstwach rolniczych są różnej wielkości 
motopompy. Pezal ma w swojej ofercie 
bogaty wybór motopomp, a w szczegól-
ności motopomp szlamowych, które 
przeznaczone są do pompowania cieczy 
zanieczyszczonych z zawartością ele-
mentów stałych i szlamowych (np. woda 
z piaskiem), stąd też ich nazwa.
Najbardziej popularna półszlamówka 
z oferty Pezal to wysokowydajna, samo-
zasysająca motopompa półszlamowa 
PGP30T, zaprojektowana z myślą o cięż-

kich wręcz ekstremalnych warunkach 
ciągłej pracy. Napędzana jest jednocylin-
drowym silnikiem benzynowym o mocy 
4,4 kW, wyprodukowanym w technologii 
OHV, górnozaworowym, chłodzonym 
powietrzem z elektronicznym systemem 
zapłonowym TCI. Zużycie paliwa przez 
silnik wynosi 2 l/godz. Wydajność maksy-
malna motopompy to 78 m3/godz., a wyso-
kość podnoszenia 30 m. Dużym atutem 
motopompy PGP30T jest niska waga – 36 
kg, dzięki czemu może być używana nawet 
w trudnodostępnych miejscach.
Wśród motopomp szlamowych, godne 
polecenia są także modele: KGP20M, 
KGP30M, PGP30M i KGP40M napędzane 
silnikami benzynowymi oraz KDP20M, 
KDP30M i KDP40M z silnikami diesla.
W ofercie firmy Pezal znajduje się rów-
nież bogata gama innych motopomp 
wysokowydajnych i wysokociśnieniowych 
napędzanych silnikami benzynowymi lub 
diesla, węży do pomp i szybkozłączek.
Wszystkie proponowane urządzenia posia-
dają wymagane certyfikaty i wyróżniają się 
dobrą jakością, bardzo przystępną ceną 
oraz natychmiastową dostępnością. q

Fot. Pezal
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A
groglas producent szyb do maszyn 
rolniczych i budowlanych wprowa-
dził do oferty szyby gięte w dwóch 

płaszczyznach tzw. szyby gięte sferycznie. 
Teraz oferta firmy obejmuje pełen zakres 
szyb stosowanych w maszynach. Są to 
szyby płaskie, gięte w jednej płaszczyźnie 
oraz wspomniane wcześniej sferyczne.
Agroglas oferuje szyby zarówno do maszyn 
rolniczych jak i do maszyn budowlanych. 
Wykonuje szyby płaskie, gięte, bezbar-
wne i kolorowe. Oferta obejmuje szeroką 
gamę szyb do ciągników, kombajnów, 
ładowarek teleskopowych, koparek, 
koparkoładowarek, minikoparek oraz 
wielu innych maszyn. Poza tym firma 
świadczy profesjonalne usługi montażu 

szyb przy zastosowaniu profesjonalnych 
materiałów. Na każdy wykonany montaż 
udzielana jest bezterminowa gwarancja.
Szyby Agroglas powstają na takich 
samych liniach produkcyjnych, jak szyby 
oryginalne. Nie różnią się ani technolo-
gią wykonania, ani jakością surowców 
wykorzystywanych w procesie produk-
cji. Odpowiednie parametry szkła dają 
gwarancję dużej wytrzymałości. Szyby 
dostępne są we wszystkich kolorach, 
które występują w maszynach rolniczych 
i budowlanych.
Ok. 90% sprzedaży szyb realizowana 
jest drogą wysyłkową tzn. Agroglas jako 
jedyna firma w Polsce dostarcza szyby 
własnym transportem. Do każdego 

klienta dojeżdżają kierowcy/monterzy. 
Każdy na miejscu może sprawdzić czy 
szyba spełnia jego wymagania, dodat-
kowo pracownicy służą pomocą przy 
montażu. Ryzyko zniszczenia szyb 
w czasie transportu zostało zmniejszone 
praktyczne do zera, dzięki wyposażeniu 
samochodów Agroglas w specjalistyczne 
stojaki. Odbiorcy szyb nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności za zniszczenia towaru 
podczas transportu. Za wszelkie uszko-
dzenia odpowiada Agroglas. Firma ma 
duże doświadczenie w sprzedaży wysył-
kowej tak kruchych towarów jak szyby 
i wie, że własny transport, to najlepsze 
i najpewniejsze rozwiązanie.
Termin dostawy, jeżeli towar znajduje się 
w magazynie wynosi do 5 dni, gdy szyba 
jest w trakcie produkcji może to potrwać 
nieco dłużej. Należy tutaj zwrócić uwagę, 
że wszystkie najpopularniejsze szyby 
znajdują się zawsze na stanie magazy-
nowym. Ciekawe jest to, iż cena dostawy 
nie jest zależna od ilości zamawianych 
szyb tzn. za dostawę jednej szyby płaci 
się tyle samo, co za dostawę 10 szyb. Dla 
tych, którzy nie mogą czekać na dostawę 
kilka dni firma świadczy usługę „dostawa 
VIP” – towar dostarczany jest w ciągu 24 
godzin.
Ceny szyb oferowanych przez Agroglas 
są zdecydowanie niższe od oryginałów. 
Śmiało można powiedzieć, że często 
różnice sięgają nawet 50%. Do tego stali 
odbiorcy mogą liczyć na szereg bonusów, 
które otrzymują przy kolejnych zamó-
wieniach. q

Fot. Agroglas

Szyby do maszyn rolniczych

Fot. A
groglas

Kolejne etapy produkcji szyb w Agroglas: cięcie, wiercenie, szlifowanie
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Od kilku lat uznanym dostawcą ogu-
mienia dla sektora rolniczego jest firma  
Agro-Rami. Oferuje opony takich produ-
centów jak: BKT, Starmaxx, Voltyre, a na 
życzenie opony z grupy Michelin. Agro-
Rami jest także dostawcą kompletnych 
kół jezdnych dla krajowych i zagranicz-
nych producentów maszyn oraz odbior-
ców indywidualnych.
BKT to producent opon przeznaczonych 
zarówno dla rolnictwa, jak i innych gałęzi 
gospodarki. Ich jakość została potwier-
dzona uzyskaniem certyfikatów ISSO oraz 
Bezpieczeństwa.
Oznaczenie produktów firmy BKT odpo-
wiada europejskim wymogom wg norm 
E.T.R.O./T&RA. Opony BKT sprzedawane 
są do krajów Unii Europejskiej, Azji, 
Afryki, Australii oraz Ameryki Południo-
wej i Północnej.
Nowoczesna konstrukcja opon BKT 
wraz z zastosowaniem wysokiej jakości 
materiałów użytych w procesie produkcji 
sprawia, że cieszą się one niezmiennym, 
wysokim uznaniem wśród użytkowników, 

a ich cechą charakterystyczną jest wysoka 
trwałość podczas eksploatacji.
Największą popularnością w zastosowa-
niach rolniczych ciszą się opony BKT serii 
Agrimax – modele RT 657, RT 765, RT 
855, RT 955; Flotation – FL 630, FL 648, 
FL 693, oraz Implementy – AW 702, AW 
705, AW 708.
Seria Agrimax to opony radialne do kół 
napędowych. Wzór bieżnika i osnowa 
gwarantują optymalną przyczepność, 
samooczyszczenie i komfort jazdy. Opony 
doskonale spisują się na miękkim terenie, 
minimalnie wpływając na glebę.
Opony diagonale flotacyjne (pierwsze 
dwie z wyżej wymienionych) zostały 
specjalnie zaprojektowane w celu zapew-
niania dużego udźwigu, przy jednocześnie 
niskim ciśnieniu w oponie. Przystosowane 
są do używania w maszynach rolniczych 
i przyczepach, poruszających się zarówno 
w warunkach drogowych jak i terenowych. 
Minimalizują uszkodzenia gleby i plo-
nów. Flotation FL 693 to opona radialna 
z konstrukcją bieżnika zapewniającą niski 

opór toczenia po drodze i samoczyszczące 
właściwości na polu. Mocna, radialna 
guma międzywarstwowa ze wzmocnioną 
konstrukcją zapewnia dużą nośność przy 
wysokich prędkościach. FL 693 przezna-
czona jest dla rozpylaczy i przyczep.
Ostatnia grupa – Implementy to opony 
diagonalne niskoprofilowe zapewniające 
duży udźwig przy minimalnym nacisku 
na glebę. Ich główne przeznaczenie to 
maszyny i przyczepy rolnicze eksploato-
wane na drogach i w terenie.
Kiedy już wybierze się odpowiednią 
oponę należy pamiętać o jej właściwej 
„obsłudze”. Istotą zachowania trwałości 
oraz jakości eksploatacyjnej opon jest 
należyte ich składowanie i użytkowanie, 
oznacza to miedzy innymi stosowanie 
ciśnień, które powinny być utrzymywane 
na poziomie zgodnym ze wskazaniami 
umieszczonymi w odpowiednich tabe-
lach. Na ścianie bocznej opony podany 
jest indeks nośności, który ułatwia dobór 
z katalogu odpowiedniego ciśnienia 
w ogumieniu. Właściwe ciśnienie mini-
malizuje ryzyko uszkodzenia, zmniejsza 
opory tarcia, a co za tym idzie nagrze-
wanie się opony. Pozwala również na 
maksymalne wykorzystanie właściwości 
trakcyjnych. W przypadku, kiedy utrzy-
mywanie zalecanego przez producenta 
ciśnienia jest z różnych przyczyn nie-
możliwe należy ustalić je na poziomie 
wskazanym w instrukcji obsługi pojazdu, 
do którego zostały zastosowane.� q

Opony rolnicze BKT

Fot. A
gro-R
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Agro-Rami jest uznanym 
dostawcą opon rolniczych BKT, 
a także kompletnych kół jezdnych
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F
irma Agrotop oferuje specjalistyczne 
linie do mycia warzyw marki Haith. 
Ten angielski producent, jako jeden 

z nielicznych zapewnia kompleksowe 
przygotowanie całej inwestycji, począwszy 
od doradztwa, przez projekt, a skończyw-
szy na uruchomieniu i późniejszym serwi-
sowaniu. Wydajność linii Haith wynosi od 
5 do 30 t warzyw na godzinę.
Głównymi elementami składowymi linii są: 
szczotkarka Haith, waga i raszlownica.
Agrotop proponuje trzy rodzaje szczot-
karek Haith oznaczonych symbolami: 
2000-12, 2500-12 i 3000-12. Różnią 
się one długością bębna i mocą silników 
elektrycznych wykorzystywanych do 
napędu. Odpowiednio, długość bębna, 
w którym myte są warzywa wynosi 
2000, 2500 i 3000 mm. Średnica bębna 
w każdym modelu to 777 mm. Moc sil-
nika napędzającego bęben w przypadku 
dwóch pierwszych jest równa 3 kW, 4 kW 
w modelu Haith 3000-12. W środku bębna 
znajduje się 12 nylonowych szczotek 
o średnicy 218 mm, te z kolei napędzane 
są dwoma silnikami o mocy odpowiednio 

3, 4 i 5,5 kW. Cała konstrukcja wykonana 
jest z blachy stalowej malowanej, w opcji 
można zamówić bęben i wylot ze stali 

nierdzewnej. Urządzenie wyposażone 
jest w panel sterowania pozwalający na 
kontrolę prędkości bębna i szczotek.
Umyte warzywa trafiają ze szczotkarki na 
wagę Pro-Pak CW 10. Ważenie odbywa 
się dynamicznie. Oznacza to, że waga 
waży cały czas nawet, jeśli produkt wpada  
do niej w ostatniej milisekundzie. Urzą-
dzenie o solidnej konstrukcji i ciężarze  
2500 kg wyposażone jest w 10 szalek ważą-
cych z uniwersalnymi kubkami do wszyst-
kich rodzajów warzyw. Zakres ważenia 
wynosi od 0,5 do 50 kg. Waga wyposażona 
jest w panel sterowania z 11-calowym 
wyświetlaczem LCD i pełnowymiarową 
klawiaturą komputerową. Do dyspozycji 
jest 99 programów. Istnieje także moż-
liwość zapamiętania zaprojektowanych 
pod wymagania poszczególnych klientów 
programów ważących na specjalnej 
pamięci Flash, w którą wyposażona jest 
waga, i ponownego szybkiego ich wgra-
nia, gdy zajdzie taka potrzeba. Zważony 
towar jest automatycznie podawany na 
jedną lub dwie maszyny pakujące. Można 
przy tym ustawić limity wyładowań np.  

Specjalistyczne linie do mycia 
warzyw

Maszyna do mycia i szczotkowania Haith, i uzyskany efekt końcowy

Ważenie na wadze Pro-Pak

Fot. A
grotop

Fot. A
grotop
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30 wyładowań na foliarkę i 50 wyładowań 
na raszlownicę w jednym cyklu, po czym 
maszyna się zatrzymuje.

Do pakowania najczęściej wykorzystywana 
jest automatyczna raszlownica BSM. 
Wyposażona jest w panel sterowania Sie-

mens z dotykowym ekranem i możliwością 
ustawiania jednego z 99 programów pracy. 
Zaletą raszlownicy jest bardzo prosty 
system zmiany worków (wprowadzanie 
nowego worka zajmuje kilkadziesiąt 
sekund). Możliwość ustawienia ciśnienia 
na blokach, które przytrzymują worek po 
zszyciu, pozwala na dokładniejsze cięcie 
załadowanych worków przy różnych 
tonażach. Zastosowana metoda otwie-
rania gardzieli (kryzy) dużej i małej dla 
worków o masie od 2,5 do 5 kg, znacząco 
wpływa na kondycję worków, mniejsze nie 
są rozrywane, przy większych natomiast 
zwiększając średnicę otwarcia się gardzieli 
wzrasta szybkość dostarczania produktu 
do środka.
Więcej informacji na temat opisywanej 
linii do mycia warzyw Haith można uzy-
skać bezpośrednio w firmie Agrotop, która 
zajmuje się również sprzedażą części 
zamiennych i serwisem.  q

Ostatni z elementów linii – paletyzator Verbruggen

Fot. A
grotop
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Specjalistyczne linie do mycia warzyw marki Haith

www.agrotop.com.pl

AGROTOP – KACZMAREK
Niedźwiedź 1b

63-500 Ostrzeszów
woj. Wielkopolskie Polska

tel. 62 732 09 30, 
 62 732 77 12
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Weldon Sp. z o.o. specjalizuje się w pro-
dukcji hal modułowych, kontenerów oraz 
ekranów akustycznych. Spółka posiada 
bogate, wieloletnie doświadczenie, zespół 
projektantów i konstruktorów oraz dys-
ponuje dwoma nowoczesnymi zakładami 
produkcyjnymi. We wszystkich oferowa-
nych wyrobach stosuje atestowane, wyso-
kiej jakości półprodukty.  
System hal modułowych Weldon został 
zaprojektowany z myślą o podmiotach 

gospodarczych, zainteresowanych skró-
ceniem czasu procesu inwestycyjnego 
oraz obniżeniem kosztów budowy. Zaletą 
systemu, poza możliwością dowolnego 
kształtowania długości, jest prosty montaż 
wynikający z powtarzalności wykorzysta-
nych elementów oraz ich niewielkiej ilości. 
Proponowane rozwiązanie przeznaczone 
jest do celów przemysłowych, w szczególno-
ści magazynowych i produkcyjnych. Tech-
nologia modułowa może być także wyko-

rzystana w działalności rolnej i usługowej.  
Konstrukcja hal oparta jest na profilach 
gorącowalcowanych (główny układ nośny) 
oraz zimnogiętych (konstrukcja pod obu-
dowę). Produkowane są gotowe moduły, 
które umożliwiają zestawienie budynku 
o długości od 30 m do oczekiwanej przez 
użytkownika, będącej wielokrotnością 6 m. 
Wysokość ściany bocznej to 4,5 lub 4,8 m 
– w zależności od długości obiektu, a spa-
dek dachu 13°.

System hal modułowych 
Weldon

www.weldon.pl
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Dostępne są cztery typy modułów:
 A1 – moduł zewnętrzny zamknięty,
 B1 – moduł zewnętrzny otwarty,
 C1 – moduł wewnętrzny powtarzalny,
 D1 – moduł wewnętrzny stężający.
Z powyższych modułów istnieje możli-
wość złożenia obiektu o długości od 30 
(moduły B1+C1+A1) do 60 m (moduły 
B1+6xC1+A1). W przypadku, kiedy 
długość przekroczy 60 m, konieczne jest 
wprowadzenie dodatkowego modułu 
stężającego D1. Jeśli długość przekroczy  
150 m wprowadza się dylatację oraz dosta-
wia dodatkowe dwa moduły A1 i B1.
Ściany hal mogą być nieizolowane, bądź 
wykonane z płyt warstwowych. W działal-
ności, gdzie nie jest wymagana stała tem-
peratura zalecane jest stosowanie systemu 
poszycia z blachy trapezowej (dostępnej 

Wnętrze gotowej hali modułowej Weldon

Fot. W
eldon

Schemat zestawienia modułów
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w dowolnej kolorystyce). Rozwiązanie to 
uwzględnia również opcję dodatkowego 
docieplenia budynku.
Kiedy oczekiwania wymagają zastosowa-
nia systemu rozwiązań gwarantującego 
nowoczesną estetykę, spełnienie wysokich 
parametrów izolacyjności oraz ochrony 
przeciwpożarowej, zalecane jest wykorzy-
stanie wysokiej jakości płyty warstwowej.
System hal modułowych Weldon daje 
dużą swobodę w aranżacji wnętrza oraz 
usytuowania otworów okiennych i drzwio-
wych. Firma dostarcza i montuje wszelkie 
niezbędne wyposażenie tj. bramy, drzwi 
przemysłowe, okna, doświetlenie, rynny. 
Dodatkowo oferta obejmuje montaż dra-
biny wejściowej na dach, klap dymowych 
i antresoli.
Poszczególne elementy hali łączone są 
za pomocą śrub, co ułatwia i przyspiesza 
ich montaż oraz wyklucza stosowanie 
dodatkowych specjalistycznych narzędzi.  

 Montaż wymaga zastosowania dźwigu. 
W razie potrzeby konstrukcja może zostać 
zdemontowana i zlokalizowana w dowol-
nym miejscu.
Elewacja hali może być pomalowana 
w dowolnym kolorze w oparciu o paletę 
RAL bądź na specjalne zlecenie – w każdym 
innym. Wszystkie elementy konstrukcyjne 
zabezpieczane są specjalistyczną powłoką 
przemysłową w dowolnej kolorystyce, a na 
specjalne zamówienie mogą być poddanie 
cynkowaniu ogniowemu.
Firma Weldon, w ramach kompleksowej 
realizacji usług, zajmuje się dostawą ele-
mentów składowych hal na miejsce pro-
wadzonej inwestycji oraz ich montażem 
„pod klucz”.  q

Przekrój hali stalowej Weldon 
z najważniejszymi wymiarami

Parametry techniczne hal modułowych Weldon

Materiał stal S235, płatwie S450 GD

Budowa szkieletu główny układ konstrukcyjny, profile gorącowalcowane

Płatwie dachowe profile zimnogięte

Szerokość hali 12, 15, 18, 21, 24 m

Rozstaw modularny ram 6 m

Długość hali od 30 m, wielokrotność długości modułu 6 m

Rozstaw rygli ściennych 2,25; 2,45; 2,75 m

Rozstaw płatwi dachowych 1,40; 1,45; 1,50 m

Wysokość ściany bocznej 4,50; 4,80 m

Wysokość w kalenicy 5,90; 6,25; 6,90; 7,25; 7,60 m

Spadek dachu 13°

Rys. Weldon
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Żelbetowe zbiorniki i silosy firmy Wolf 
System idealnie nadają się do przecho-
wywania materiałów sypkich, takich jak 
biomasa, czy trociny, oraz materiałów 
w formie płynnej, do których należą m.in. 
woda i gnojowica. W Polsce są budowane 
i z powodzeniem eksploatowane w wielu 
gospodarstwach rolnych od początku lat 
90. ubiegłego wieku.
Zbiorniki żelbetowe szczególne uznanie 
znajdują w sektorze biogazowni rolniczych 
i utylizacyjnych, które do produkcji energii 
wykorzystują materiały organiczne płynne 
i sypkie. Wolf System oferuje szeroki 
wachlarz rozwiązań, tj. zbiorniki wstępne, 
fermentacyjne, pofermentacyjne, bądź 
magazyny substancji przefermentowanej. 
Zbiorniki te mogą być wyposażone m.in. 
w ocieplenie płyt dennych, ścian oraz 
stropów. Kolejnymi zbiornikami, które 
cieszą się popularnością w sektorze rolni-
ctwa są te, przeznaczone do gromadzenia 
gnojowicy oraz nawozów płynnych.
Firma Wolf System opatentowała system 
szalunku, który umożliwia budowanie 
różnego rodzaju okrągłych monolitycz-

nych zbiorników i silosów żelbetowych 
o wysokości do 50 m. Szalunki mogą być 
montowane bez konieczności użycia kotew 
ściennych. Dzięki zredukowaniu niemal 
do zera potencjalnych źródeł przecieków, 
szczelność zbiorników została zachowana 
na najwyższym poziomie. Dodatkowo, sza-

lunki dostępne są w dwóch wariantach. 
Pierwszy to szalunek małopowierzch-
niowy (KFS), który pozwala na wykonanie 
zbiorników o średnicy od 2 do 50 m, 
używanych w oczyszczalniach ścieków, 
biogazowniach itp. Drugim rodzajem jest 
szalunek wielkopowierzchniowy (GFS), 
który daje możliwość budowy zbiorników 
o średnicy między 5 a 33 m. Najczęściej 
wykorzystywany jest do budowy zbiorni-
ków przemysłowych. W obu przypadkach 
grubość ścian dopasowywana jest w zależ-
ności od przeznaczenia zbiorników oraz 
warunków gruntowo-wodnych w miejscu 
budowy.
Zbiorniki Wolf System spełniają wszystkie 
europejskie wymagania formalno-prawne. 
Wszystkie materiały wykorzystywane pod-
czas realizacji mają odpowiednie atesty, 
dopuszczenia ITB bądź deklaracje zgodno-
ści, na podstawie, których po zakończeniu 
prac wystawiane jest świadectwo jakości.
Firma wykonuje inwestycję kompleksowo 
począwszy od doradzenia optymalnego 
wyboru zbiornika i silosu, do wykonania 
projektu i realizacji.  q

Żelbetowe zbiorniki  
Wolf System

Szalunek stalowy Wolf System

Fot. Wolf System
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Zbiorniki cylindryczne

Deskowanie cylindryczne typu ZREMB 
to uniwersalny system szalunkowy prze-
znaczony do wykonywania zbiorników 
i innych konstrukcji żelbetowych. W zasto-
sowaniach gospodarskich i rolniczych 
doskonale odnajduje się jako szalunek do 
wykonania zbiorników na gnojowicę, silo-
sów betonowych, reaktorów biogazowni, 
fundamentów pod zbiorniki stalowe lub 
wiatraki energetyczne.

Podstawowym elementem systemu są płyty 
szalunkowe zewnętrzne i wewnętrzne, 
będące opatentowanym i nieustannie 
modernizowanym rozwiązaniem kon-
strukcyjnym. Opracowany przez ZREMB 
Poland Sp. z o.o. sposób łączenia płyt 
szalunkowych eliminuje konieczność sto-
sowania jakichkolwiek ściągów przeloto-
wych. Tak wykonany zbiornik, pozbawiony 
technologicznych otworów przelotowych 
gwarantuje najwyższy poziom szczelności, 
przy zachowaniu minimalnego nakładu 
pracy. Gabaryt i ciężar płyt szalunkowych 

jest tak dobrany, aby montaż i demontaż 
mógł się odbywać ręcznie, a więc system 
sprawdzi się wszędzie, nawet na budo-
wach, gdzie nie ma możliwości na stoso-
wanie dźwigów.
W zależności od wykonywanej średnicy 
zbiornika ZREMB Poland proponuje desko-
wania cylindryczne w trzech wers-jach: 
zestaw I dla średnic od 2,5 do 4,25 m, 
zestaw II dla średnic od 4 do 10 m, 
zestaw III dla średnic od 10 do 50 m. 
Zbiorniki o średnicy do 12 m można 
realizować z zastosowaniem parasola cen-

Deskowania ZREMB  
do obiektów żelbetowych

Budowa zbiornika na gnojowicę z wykorzystaniem deskowań cylindrycznych typu ZREMB

Fot. ZR
EM

B
 Poland
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trującego, który jednocześnie może służyć 
jako wewnętrzny system pomostów robo-
czych. Dla średnic powyżej 12 m system 
przewiduje lekkie napinacze obwodowe 
sprężające i usztywniające konstrukcję 
deskowania. Wszystkie wersje można 

stosować zamiennie i łącznie z pewnymi 
ograniczeniami.
Specyfika rozwiązań konstrukcyjnych 
zastosowanych w deskowaniu umoż-
liwia też niezależne stosowanie części 
zewnętrznej, jak i wewnętrznej szalunku. 

Takie możliwości otwierają wykonawcom 
gamę zastosowań specjalistycznych. 
Okrągłe stopy fundamentowe, podstawy 
wiatraków energetycznych, podstawy 
zbiorników, to konstrukcje, do których 
wykonania wystarczy zastosować część 
zewnętrzną szalunku. Nie wymaga ona 
w takich zastosowaniach żadnych zamo-
cowań. Zastosowanie zaś samej części 
wewnętrznej deskowania może posłużyć 
jako szalunek ściany wewnętrznej do 
renowacji już istniejących konstrukcji 
cylindrycznych np. remontowanych sta-
rych zbiorników na gnojowicę o erozyjnie 
zniszczonej powierzchni.
W roku 2012 ZREMB Poland wprowadził 
innowacyjny system stężeń pozwalających 
na bezpieczne betonowanie wielkogabary-
towych zbiorników ze zwiększoną szybko-
ścią wznoszenia.
Firma w swojej ofercie deskowań cylin-
drycznych nie ogranicza się jedynie do 
prezentowania katalogowych rozwiązań. 
Wieloletnie doświadczenie w konstruk-
cjach deskowań, rosnące wymagania 
architektoniczne i nieustanna współpraca 
z przedsiębiorstwami wykonującymi 
konstrukcje żelbetowe doprowadziła do 
powstania komórki doradczo-konstrukcyj-
nej, która we współpracy z zainteresowa-
nymi projektuje deskowania specjalne pod 
indywidualne realizacje.

Kolejny przykład zastosowania systemu U-Forum – budowa zbiornika na kiszonkę

U-Form doskonale nadaje się do wykonania kanałów gnojowicowych
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Silosy, kanały, fundamenty

Wykonanie silosów na kiszonkę, sześcien-
nych zbiorników na gnojowicę, kanałów 
gnojowicowych lub innych konstrukcji 
żelbetowych wymusza na wykonawcy 
zastosowanie płaskich szalunków ścien-
nych. W takim przypadku można wykorzy-
stać produkowany przez ZREMB Poland 
system szalunkowy U-Form.

W skład systemu wchodzą podstawowe 
płyty wielokrotnego użytku z poszyciem 
ze sklejki wodoodpornej. Funkcjonalność 
deskowania dopełnia szereg narożników 
stałych, wewnętrznych i zewnętrznych, 
prostych, kątowych i nastawnych. Tak 
wyposażony zestaw U-Form pozwala na 
wykonywanie ścian prostych, prosto-
padłych i skośnych względem siebie, co 
wykorzystać można podczas wykonywania 
silosów o trapezowych przekrojach ścian. 
Jako element dystansowy zastosowane 
są tu ściągi płaskie. Łączenie płyt rea-
lizowane jest za pomocą specjalnych 
zamków lub tradycyjnie klina i zwornika. 
Deskowanie może być stosowane do 
wykonywania konstrukcji cylindrycz-
nych, a także wznoszenia ścian metodą 
wypiętrzania. W tym celu niezbędne są 
akcesoria tj. wstawki formujące, tracone 
kotwy ścienne, stężenia, zaciski i podpory. 
Po zastosowaniu systemowych obejm 
możliwe jest wykonywanie słupów o prze-
krojach kwadratowych i prostokątnych, 
co istotne, bez konieczności stosowania 
specjalnych płyt. System U-Form w celu 
spełnienia wymogów bhp i komfortu pracy 
został wyposażony w integralne pomosty 
robocze.
U-Form występuje w wymiarach nominal-
nych wysokości: 240, 210, 180, 150, 120, 
90, 60 cm, i szerokościach 60, 50, 40, 30, 
10, 7,5 cm. Maksymalne parcie betonu 
przenoszone przez U-Form nie może 
przekroczyć 36 kPa.

 q

Deskowanie U-Form podczas 
wznoszenia nowej obory
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