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Technologia konfekcjonowania ziemniaków 
i warzyw korzeniowych

KATALOG PRODUKTOWY



SERIA PRO - LINE

DlaDla dużych gospodarstw warzywniczych lub grup producentów warzyw oferujemy linie 
wykonane w technologii „PRO-Line”, przeznaczone dla intensywnej i długotrwałej pracy o 
maksymalnej wydajności, sterowane komputerowo. Linie wykonywane w tej technologii 
charakteryzują się wykonaniem z blach o podwyższonej wytrzymałości i z podzespołów 
dobieranych dla ciężkich i intensywnych warunków pracy. Wszystkie maszyny mogą być 
wykonane ze stali zwykłych S235 (malowane w profesjonalnej komorze lakierniczej) lub ze stali 
INOX.

LINIE TECHNOLOGICZNE

Linie technologiczne do konfekcjonowania warzyw korzeniowych projektujemy i wykonujemy od 2008 
roku. Pracę z projektem zaczynamy od koncepcji linii, na podstawie której powstaje dedykowany projekt 
technologiczny, obejmujący przyłącza elektryczne, sprężonego powietrza czy wodno-ściekowe. 
Przystosujemy nasze urządzenia do istniejących już aplikacji. Dysponujemy specjalistycznym 
oprogramowaniem 3D, które umożliwia wizualizację wykonywanych linii.

„Profesjonalnie i kompleksowo” – oba te pojęcia są nam szczególnie bliskie i towarzyszą nam od 
kiedy jesteśmy obecni na rynku. Dziś, po prawie 10 latach pracy dla producentów warzyw, 
ciągle szukamy nowych rozwiązań, aby dostarczyć Wam produkt optymalny, jak najwyższej 

jakości i jak najbardziej dopasowany. 

Nasze profesjonalne podejście to nie tylko hasło, to cel, który osiągamy codziennie. To co nas 
wyróżnia to przede wszystkim jakość, którą każdego dnia staramy się podnosić.

SERIA ECO - LINE

DlaDla małych i średnich, indywidualnych gospodarstw warzywniczych oferujemy 
modułowe, kompletne linie technologiczne o wydajnościach do 2t/h, oparte na 
maszynach z serii ECO-Line. Niewątpliwym atutem tej serii maszyn jest jej relatywnie 
niska cena, przy zachowaniu wysokiej jakości i funkcjonalności dla droższych rozwiązań. 
Udało się to osiągnąć już na etapie projektowania - konstrukcje są maksymalnie 
uproszczone, modułowe i powtarzalne, a zastosowane podzespoły dedykowane są do 
odpowiednich wydajności.



Odbiór surowca z przyczep o tylnym rozładunku lub ze 
skrzyniopalet. Transporter główny – w zależności od wersji 
taśma PVC z zabierakami „V” (do szerokości 1,6m) lub podłoga z 
napędem łańcuchowym (szerokość podłogi 2m i powyżej). 
Prędkość regulowana bezstopniowo i funkcja ADC – 
automatycznej korekcji prędkości dozowania (czujniki 
korygujące prędkość taśmy w zależności od ilości surowca). 
PojedynczyPojedynczy lub podwójny układ separujący – 6 lub 13 rolek z 
przenośnikami odbiorczymi. Funkcja samooczyszczania układu 
separującego dla opcji z regulacją prędkości.

Dostępne modele: 
- dla taśmy PCV: RB -1240, RB -1640 
- dla napędu łańcuchowego: RB -2040, -2060, -2460

Układ z jednym separatorem: 
      G6: gwiazdki gumowe, kąt roboczy i rozstaw stały, 
   SP7: spirale poliuretanowe, kąt stały, rozstaw regulowany    
3-50mm
       R7: rury INOX, kąt stały, rozstaw regulowany 3-50mm (zależne 
od średnicy rur)

Układ z podwójnym separatorem:Układ z podwójnym separatorem:
Separator wstępny G6/SP6/R7 i dodatkowo:
        SP7: spirale poliuretanowe, kąt roboczy regulowany, rozstaw 
wałów 7-100mm
   R7: rury INOX, kąt roboczy regulowany, rozstaw wałów 
7-100mm
          B7: krążki poliuretanowe, kąt roboczy regulowany, rozstaw 
wałów 7-100mm

RB | BUNKIER ROZŁADUNKOWY 

Seria WK 
Do mniejszych skrzyniopalet (maksymalna szerokość 1,6m) - 
jeden centralny siłownik, regulowana szerokość karetki 
roboczej. Kąt wywrotu: 140°. Pulpit sterowniczy na przewodzie 
4m. 

Dostępne modele: WK -1212, -1612

Seria WK2
Do intensywnej pracy z większymi skrzyniopaletami - dwa 
boczne siłowniki, praca w trybie automatycznym (proces 
kontrolowany przez układ czujników). Kąt wywrotu: 140°. Pulpit 
sterowniczy na przewodzie lub pilot bezprzewodowy. 

Dostępne modele: WK2 -1212, -1612, -2012, -2412

Seria WKC
Do wszystkich skrzyniopalet, zwiększony kąt wywrotu - dwa 
boczne siłowniki, praca w trybie automatycznym (proces 
kontrolowany przez układ czujników). Kąt wywrotu: 150°. Pulpit 
sterowniczy na przewodzie lub pilot bezprzewodowy. 

Dostępne modele: WKC-1212, -1612, -2012, -2412

Seria WKD 
Z funkcją dozowania otwieraną przesłoną odgórną - dwa boczne 
siłowniki, praca w trybie automatycznym (proces kontrolowany 
przez układ czujników). Pilot bezprzewodowy w standardzie oraz 
sterownik i panel PLC kontrolujący proces pracy.

Dostępne modele: WKD -1612, -2012

WK | WYWROTNICA SKRZYNIOPALET 
Dostosowana do skrzyniopalet o różnej wielkości wywrotnica hydrauliczna. Rozdzielacz elektryczny 24VDC na panelu lub pilocie 
bezprzewodowym. W zależności od wersji wstawianie skrzyń „paleciakiem” lub wózkiem widłowym (podłoga lub łapy). Moc 
zainstalowana: 1,5-2,2 kW.
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ZBF | BUFOR „EVEN-FLOW” 

Urządzenie przeznaczone jest do jednostajnego dozowania 
surowca na urządzenia wymagające precyzyjnego, jednolitego 
zasilania surowcem, np. na wagi. Służy jako bufor i jednocześnie 
precyzyjny dozownik produktu oraz wyrównuje i stabilizuje 
przepływ surowca między urządzeniem transportującym i 
odbierającym. Pojemności robocze: 1,2m³ | 1,6m³ | 2,0m³

Dostępne modele: ZBF -927, -1227, -1527

Urządzenie buforuje warzywa przed procesem pakowania. Kosz 
buforowy nadbudowany nad przenośnikiem taśmowym. Nad 
przenośnikiem daszek odciążający. Przesłona wylotowa o 
regulowanej szczelinie. Pojemności robocze: 1,5 - 20m³

Dostępne modele: na zamówienie. 

ZSB | ZASOBNIK BUFOROWY

BRS | BUNKIER DOZUJĄCY 

Rozładunek skrzyniopalet z wywrotnicy lub obrotnicy wózkowej. Taśma PCV z zabierakami w układzie „V”, kąt roboczy 20-25°. Prędkość 
taśmy regulowana wariatorem lub opcjonalnie falownikiem. Możliwość podwieszenia separatora ziemi SWG/SWS/SWR oraz 
przenośników odbiorczych odpadu i surowca. Pojemności robocze: 2,35m³ | 2,75m³ | 4m³ | 4,5m³ | 5m³.

Dostępne modele: BRS -727, -927, -845, -1045, -1245

Rozładunek skrzyniopalet z wywrotnicy lub obrotnicy 
wózkowej. Taśma prętowa (pręty w otulinie gumowej) z 
zabierakami T50; kąt roboczy 40-45°. Prędkość taśmy 
regulowana wariatorem lub opcjonalnie falownikiem. 
Możliwość podwieszenia separatora ziemi SWG/SWS/SWR oraz 
przenośników odbiorczych odpadu i surowca. Pojemności 
robocze: 1,1m³ | 1,3m³ | 1,6m³

Dostępne modele: ZSD -514, -615, -716,Dostępne modele: ZSD -514, -615, -716,

ZSD | ZASOBNIK DOZUJĄCY 

Rozładunek warzyw korzeniowych oraz strączkowych (dla wersji 
z dodatkowym adapterem rozbrylającym) z przyczep o bocznym 
i tylnym wywrocie. Transporter roboczy o specjalnej konstrukcji 
- łańcuch rolkowy i kształtowniki stalowe z taśmą pokryte 
płaszczem PCV. 

Dostępne modele: na zamówienie.

KRD | KOSZ ROZŁADUNKOWY
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MBZ | MYJNIA BĘBNOWA Z WYBIERAKIEM BŁOTA

Przemysłowa myjnia bębnowa do mycia ziemniaków i warzyw korzeniowych przeznaczonych głownie do przetwórstwa. Urządzenie 
wyposażone w przenośnik zgrzebłowy na bieżąco odbierający błoto podczas procesu mycia.  Wydajność do 50t/h.

Dostępne modele: MBZ -1230, -1240, -1250

SN | SEPARATOR NACI

Odbiór naci i innych odpadów z warzyw korzeniowych. 
Elementem roboczym prętowa taśma „jeżowa” o regulowanym 
kącie pracy i prędkości roboczej. Urządzenie dostępne w formie 
„wolnostojącej” oraz jako aplikacja zależna - montowana np. na 
odkamieniaczu.

Dostępne modele: SN -812, -1212.

Do wstępnej kalibracji i separacji warzyw z ziemi i innych 
odpadów. Elementem roboczym sprężynowe wały 
poliuretanowe (PU), stalowe (S) lub gładkie rury stalowe (SWR) o 
regulowanym rozstawie w zakresie. Wykonywany jako 
urządzenie samodzielne lub jako element wyposażenia 
bunkrów i zasobników dozujących.

Dostępne modele: SWR/SWS -508, -510, -710, -713.

SWS / SWR | SEPARATOR ZIEMI

Do wstępnej separacji warzyw z ziemi i innych odpadów. 
Elementem roboczym gumowe gwiazdki zamontowane w formie 
aktywnych wałów. Wykonywany jako urządzenie samodzielne 
lub jako element wyposażenia bunkrów i zasobników 
dozujących. Opcjonalnie regulacja prędkości elementów 
roboczych: falownik lub wariator. 

Dostępne modele: SWG -508, -510, -710, -713.

SWG | SEPARATOR ZIEMIWDL | SEPARATOR KAMIENI 

Mechaniczna separacja kamieni z wykorzystaniem wiru 
wodnego jako medium roboczego. Surowiec oczyszczony z 
kamieni i bryłek odbierany jest przez taśmę produktu, odpady 
opadają na taśmę pomocniczą, która wynosi je na bok. Układ 
dystrybucji smaru dla łożyskowanych rolek taśm prętowych 
zanurzonych w basenie wodnym.  Separator kamieni może być 
zamontowany jako element myjni bębnowej MBWL. Wydajność 
ponad 30t/h.ponad 30t/h.

Dostępne modele: WDL-20
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ORF | OSUSZARKA ROLKOWA 

Elementem roboczym rolki ze specjalną, wysokochłonną 
włókniną odbierającą wilgoć z powierzchni warzyw. Dolny zespół 
rolek wyciska wodę z włókniny. Opcjonalnie regulowana 
prędkość robocza.

Dostępne modele: ORF -810, -1010, -1210, -1015, -1215

MB 
Czyszczenie z błota ręczne (drzwiczki wyczystkowe na boku 
maszyny) 

MBL
Automatyczne czyszczenie z błota w trakcie pracy – przepustnice 
otwierane pneumatycznie, interwały pracy nastawialne; 
wymagane sprężone powietrze.

MB/MBL-.WS 

Dodatkowy, aktywny wał szczotkujący w bębnie.

Dostępne modele: 
- seria „800” : MB/MBL -815, -820, -825 | wydajność: 0,5÷5t/h
- seria „1000”:  MB/MBL -1300, -1400 | wydajność: 2÷20t/h

MB / MBL | MYJNIE BĘBNOWE
Bęben perforowany ze stali INOX zawieszony i napędzany przez pasy klinowe. Pomiędzy komorą bębna, a komorą przenośnika 
odbiorczego regulowana przesłona. W bębnie myjącym i nad przenośnikiem zraszacz wody bieżące.

MBWL | MYJNIA BĘBNOWA Z ODKAMIENIACZEM

Przemysłowa myjnia bębnowa do mycia ziemniaków i warzyw korzeniowych oraz jednoczesnej separacji kamieni oraz brył. Regulacja 
prędkości bębna oraz taśm odbierających. Automatyczne czyszczenie z błota w trakcie pracy – przepustnice otwierane pneumatycznie, 
interwały pracy nastawialne (wymagane sprężone powietrze). Wydajność do 50t/h.

Dostępne modele: MBWL -1215, -1230, -1240, -1250

M
YCIE I O

SU
SZA

N
IE



Szczotkowanie warzyw na sucho – warzywa dociskane do rolek 
szczotkowych płaszczem PVC. Standardowo szczotki faliste. 
Opcjonalnie odgórny blat szczotkowy o regulowanym stopniu 
docisku. Wydajność maks 1÷8t/h.

Dostępne modele: WS -610, -1010, -1210, -1214

WS | CZYSZCZARKA SZCZOTKOWA

MK | POLERKA KOŁYSKOWA

Obrotowe wały szczotkowe w układzie "U" z dodatkową funkcją 
kołysania bębna, potęgującą dokładność i wydajność pracy. 
Szczotki o zmiennym kierunku rotacji i regulowanej prędkości 
obrotowej. Spryskiwacz wody bieżącej. Opcjonalnie recykling 
wody. Wydajność maks 2÷4t/h.

Dostępne modele: MK –E919(R), -919(R)

Obrotowe wały szczotkowe w układzie "U" z dodatkową funkcją 
kołysania bębna, potęgującą dokładność i wydajność pracy. 
Szczotki o zmiennym kierunku rotacji i regulowanej prędkości 
obrotowej. Spryskiwacz wody bieżącej. Opcjonalnie recykling 
wody. Wydajność maks 2÷4t/h.

Dostępne modele: MW -E719(R), -E919(R)

MW | POLERKA WANNOWA 

MV 
wersja V2: konstrukcja malowana, osłony i elementy 
kontaktowe INOX, pulpit sterowniczy na przewodzie, recykling; 
opcjonalnie wykonanie w całości INOX. Wydajność: 1÷12t/h.

Dostępne modele: MV -1220(R), -1224(R), -1424(R), -1428(R), 
-1628(R)

MV-E 
wersja EKO: konstrukcja malowana, osłony ocynk, elementy 
kontaktowe INOX, recykling. Wydajność: 1÷6t/h.

Dostępne modele: MV -E1220(R)

MV | POLERKA BĘBNOWA
Obrotowe wały szczotkowe w formie przeciwbieżnie obracającego się bębna. Warzywa zraszane są wodą z recyklingu oraz wodą czystą 
z natrysków wewnątrz bębna. Segmentowa konstrukcja wałów szczotkowych (segmenty 10cm) zapewnia swobodny dobór stopnia 
twardości szczotek; kępki o średnicy fi8mm gwarantują długą żywotność szczotek. Prostota i funkcjonalność na najwyższym poziomie. 
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PD | PRZENOŚNIKI DOZUJĄCE 

Taśmy PCV z zabierakami do 150mm wysokości. Praca po 
ślizgach stalowych, poliuretanowych lub po krążnikach. 
Modułowa konstrukcja umożliwia wykonanie każdej długości 
przenośnika. 

Dostępne modele: na zamówienie. 

PT | PRZENOŚNIKI TAŚMOWE 

Taśmy PCV lub poliuretanowe, również z atestem na kontakt z 
żywnością. W zależności od przeznaczenia i wielkości 
urządzenia prowadzenie na rolkach lub ślizgach. 

Dostępne modele: na zamówienie. 

PTS | PRZENOŚNIKI SELEKCYJNE TAŚMOWE 

Transport i ręczna selekcja. Taśmy PCV. Bezstopniowa regulacja 
prędkości (wariator) i oświetlenie nad częścią roboczą. Podesty, 
platformy obsługi, kanały odpadowe oraz dodatkowy przenośnik 
do odbioru odpadu (PT lub PD) jako opcja wyposażenia. 

Dostępne modele: na zamówienie. 

Seria PRS2 
Obniżony dolny bieg rolek eliminuje odkładanie się odpadów na 
wałku biernym.

Seria PRS 
Układ umożliwiający bieżące oczyszczanie przestrzeni między 
górnym a dolnym biegiem rolek–rolka otwiera się samoczynnie 
pod wałkiem biernym.

PRS/PRS2 | PRZENOŚNIKI SELEKCYJNE ROLKOWE
Transport i ręczna selekcja. Elementem roboczym obracające się rury ze stali kwasoodpornej. Bezstopniowa regulacja prędkości i 
oświetlenie nad częścią roboczą. Podesty, platformy obsługi, kanały odpadowe oraz dodatkowy przenośnik do odbioru odpadu (PT lub 
PD) jako opcja wyposażenia. 

- dostępna szerokość: 0,8 m | 1,0 m | 1,2 m
- dostępna długość: 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,5 m | 4,0 m
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Seria RS-HZ1 
Wersja wzmocniona. Zakres kalibracji 20÷120 / 30÷130 - 
przenośniki odbiorcze B-800mm; zakres kalibracji 17-142mm, 
przenośniki B-800mm; długość przenośników na zamówienie.

Dostępne modele RS-_HZ1: -x10, -x12, -x15, -x20 *
* x= liczba sortów (3, 4, 5)

Seria RS-E 
Wersja EKO. Zakres kalibracji 17÷90mm, przenośniki odbiorcze 
B-600mm, długość na zamówienie.

Dostępne modele RS-E: -x08, -x10, -x12 * 
* x= liczba sortów (3 lub 4)

RS | KALIBROWNICA ROLKOWA 
Kalibracja warzyw korzeniowych pod względem średnicy. Elementem roboczym są obracające się rury ze stali kwasoodpornej o 
regulowanym rozstawie dla każdego sortu. Szczotka czyszcząca rury na bieżąco podczas pracy. Przenośniki odbiorcze urządzenia 
zgodnie z zapotrzebowaniem Urządzenie wykonywane w wersji 3-5 sortów o szerokości roboczej od 800 do 2000mm (wersja HZ1).

VS | KALIBROWNICA DŁUGOŚCIOWA 

Kalibracja marchwi pod względem długości lub separacja 
połówek. Elementem roboczym układ wibrujących, 
profilowanych tac sortujących o regulowanym rozstawie. Odbiór 
surowca przez dodatkowe przenośniki taśmowe. Urządzenie 
wykonywane w wersji 1-, 2- lub 3- sortowej + nadsort.

Dostępne modele: VS -212, -312, -315, -415

ST | KALIBROWNIK SIATKOWY

Kalibracja ziemniaków i okrągłych warzyw. Surowiec mniejszy 
niż wielkość otworów w siatkowej taśmie sortującej opada na 
poprzeczny przenośnik odbiorczy, a pozostały transportowany 
jest dalej. Pod siatką sortującą podbijak mimośrodowy. 
Możliwość zespalania kalibrowników w zespoły kalibrujące. 
Wielkość oczek taśmy do ustalenia. Standardowy przenośnik 
odbiorczy PT820.

Dostępne modele: ST -920, -1220Dostępne modele: ST -920, -1220

VPD | PODAJNIK TRANSPORTUJĄCY 

Urządzenia wielozadaniowe do transportu warzyw, np. 
załadunku przyczep i big-bagów, usypywania pryzm, itp. Taśma 
gumowa z zabierakami w układzie V (odlew z taśmy). Konstrukcja 
boku z „łamaną końcówką”, na podwoziu kołowym, wysokość 
regulowana podnośnikiem hydraulicznym (kąt roboczy do 35°). 
Regulacja prędkości na wariatorze (opcja falownik). Maksymalna 
wysokość podawania (zależna od modelu): 1,8-4,0m.

Dostępne modele: VPD -555, -565, -595Dostępne modele: VPD -555, -565, -595

VPT | DUOTRANSPORTER

Zespolone przegubowo przenośniki taśmowe transportujące 
warzywa i ziemniaki. Połączenie przenośników na sprzęgu 
stałopozycyjnym (stały punkt zasypu) lub sprzęgu przesuwnym 
(zmienny punktu zasypu). Podwozie na kołach jezdnych. 
Regulacja prędkości na wariatorze (opcja falownik).

Dostępne modele: VPT -660, -680, -6100PR
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SP | STÓŁ PAKOWNICZY

Stół obrotowy do buforowania paczek przed ręcznym 
układaniem w skrzynkach lub innych pojemnikach. Dla 
wersji SP-O stół wyposażony w rurę zrzutową do 
odpadów - odpady trafiają pod spód na dodatkowy 
przenośnik. Prędkość obrotowa stołu regulowana. 
Wykonanie w stali kwasoodpornej.

Dostępne modele: SP-15

PLS | PALETYZATOR 
PÓŁAUTOMATYCZNY

Dwustanowiskowa platforma z przenośnikiem wspomagająca proces 
ręcznego układania worków na paletach. Podnoszona elektrycznie 
platforma, ułatwiająca układanie wraz ze zwiększaniem poziomu 
worków na palecie. Po napełnieniu jednego stanowiska operator otwiera 
drzwi komory i zwalnia jej docisk boczny.

Dostępne modele: PLS -200

Jedno lub dwustanowiskowe napełnianie skrzyniopalet i 
big-bagów. Przenośnik dozujący zespolony ze stelażem 
do worków big-bag i kaskadą zasypową. Proces zasypu 
kontrolowany przez układ czujników. Opcjonalnie waga 
platformowa.

Dostępne modele: NK -645S, -650D

NK | NAPEŁNIARKA 
KASKADOWA

Jedno lub dwustanowiskowe, automatyczne napełnianie skrzyniopalet 
surowcem dostarczanym na taśmę. Napełniarka poprzez system 
czujników bada poziom zapełnienia skrzyniopalety a po osiągnięciu 
zadanego poziomu podaje sygnał, który zatrzymuje proces napełniania 
(jednostanowiskowa) lub zmienia kierunek pracy przenośnika 
załadowczego (dwustanowiskowa). Sterowanie z panelu dotykowego.

Dostępne modele: NSP -1612S, -1612D, 

NSP | NAPEŁNIARKA 
SKRZYNIOPALET

OBM2 | OGŁAWIARKA 
MARCHWI

Wersja trzytaśmowa z możliwością obcinania 
dwustronnego w trybie automatycznym. Marchew 
podawana jest na taśmę środkową, skąd obsługa  
odbiera surowiec i wkłada go pomiędzy zabieraki taśm 
bocznych, które transportują surowiec w strefę 
obrotowych noży tarczowych.  Opcjonalnie układ obiegu 
powrotnego - marchew nieobrobiona trafia z powrotem 
na zasyp maszyny.na zasyp maszyny.

Dostępne modele: OBM2 -12T3P1, -8T3P2

ONS | OBCINARKA ŚMIGŁOWA 
DO CEBULI

Urządzenie przeznaczone jest do przedsprzedażowej obróbki cebuli - 
obcinania zaschniętego szczypioru i obrywania luźnej łuski. Elementem 
roboczym wibrujący ruszt prętowy, pod którym z dużą prędkością wirują 
noże obcinające o regulowanej prędkości obrotowej. 

Dostępne modele: ONS -109, -209, -309
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