


Елеваторпромсервіс – з 1969 року 

виготовляє елеваторне обладнання 

для підприємств по зберіганню 

та переробці зерна!



 Автомобілерозвантажувачі в/п до100т.

 Автомобілерозвантажувачі-ваги

 Пробовідбірники для зерна

 Транспортери ланцюгові, стрічкові

 Норії НЦК

 Ваги платформні електронні

автомобільні, вагонні

 Самопливне обладнання

 Ланцюги конвеєрні

 Комплектуючі
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У-АРГ-1240.6

∙∙∙∙

У-АРГ-2280

У-АРГ-24100

Можливе виготовлення 

інших типорозмірів

Для розвантаження зерна через 

відкритий задній борт із автомобіля і 

причепу без розчеплення, 

одночасно на одній платформні,

із одиночних автомобілів і сідельних 

тягачів з напівпричепами з 

установчою довжиною платформи 

до 20м  і загальною масою  до 100 т.



 Автомобілерозвантажувач 

суміщений з вагами 

дозволяє проводити 

зважування та 

розвантаження з однієї 

установки автомобіля з 

однієї платформи.



 Для статичного 

зважування різного 

автотранспорту з 

цифровою індикацією 

результатів на моніторі 

ПК.

 Ми надаємо послуги з 

доставки, монтажу, 

налагодження ваг, 

навчання персоналу і 

здачі Держстандарту 

України



 Ваги призначені для 

статичного зважування 

залізничних вагонів 

і цистерн з цифровою 

індикацією результатів на 

моніторі ПК. 

 Застосовується 

тензометричне 

обладнання іноземного 

виробництва



 Призначений для взяття 

проб зерна з вантажних 

автотранспортних 

засобів

 Пробовідбірник пневматичний

одноточковий «CORN» -

пересувається по рейці,

паралельно борту 

а/транспорту



Модельний ряд дозволяє нам 

задовольняти, як потреби 

фермерських господарств

(продуктивність від 25т/год), 

так і портових терміналів 

(продуктивність до 

1500т/год. )



Продуктивність по зерну

Q =10-600т/год.

Конвеєра застосовуються

на підприємствах по зберіганню

і переробці зернових продуктів,

на різних підприємствах харчової

промисловості, в складських

приміщеннях і в інших галузях.



Норії стрічкового ковшового типу 

призначені для вертикального

транспортування зерна та

інших сипучих продуктів.

Продуктивність по зерну

до Q -1000 т/год., 

висота підйому по осям 

барабанів до h - 60м



Форма самопливного обладнання 

може варіюватися в залежності

від їх призначення і 

цілей використання



M-112

M-224

M-315

Ланцюги виготовляються за 

уточненими розмірами 

короба Замовника. 



Насосна станція

_____________

Гідродомкрати

Електромагніт
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Монтаж ваг, 

авторозвантажувачів, 

пробовідбірників, 

електромонтаж

Якість обладнання і комплектуючих 

відповідає технічним умовам, по 

експлуатаційним характеристикам є 

одним із найкращих серед заводів 

виробленого обладнання в СНД

Виконання проектів 

елеваторів «під ключ», 

обладнанням власного 

виробництва, монтаж 
Продукція 

сертифікована і 

внесена в перелік 

обладнання, вартість 

якого компенсується 

25% Державою

Реконструкція 

а/розвантажувачів із 

збільшенням довжини 

платформи і 

збільшення 

вантажопідйомності

http://www.elevatornik.com/
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Автомобілерозвантажувачі, пробовідбірники, 

норії, транспортери, ваги автомобільні та ж / д, 

виготовлені нашим підприємством, 

експлуатують всі портові елеватори Півдня 

України та зернові термінали.

____________________________

______________________________

Працюючи спільно з нами, наші 

партнери вже переконалися в якості 

нашого обладнання, індивідуальності 

підходу і вчасного виконання 

поставлених завдань!

http://www.elevatornik.com/
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•Allseeds Black Sea LLC   

•Anheuser-Busch InBev

•Bunge

•Cargill, Inc

•Dnipro Karho Limited

•Glencore International AG

•Grain Alliance

•Kernel Group

•Neptune Port

•Orexim Group

•PepsiCo, Inc

•Posco International

•Аграрная элеваторная компания ООО

•Агро-Долина ООО

•Адепт-Комплект ЧП

•АДМ Ильичевск ЧАО

•Аскет Шиппинг ООО Бруклин-Киев 

ООО

•Дельта Вилмар ООО

•ДССК ООО

•Евровнешторг ООО

•Зерновик ООО

•Ильичёвский Зерновой Терминал 

ООО

•Кайман-Север ООО

•Кировоградский КХП ГПЗКУ

•Коблево ОАО

•Кононовский Элеватор ООО

•Кулиндоровский КХП ГП

•КХП Тальное ООО

•Лентакс-Юг ООО

•Ника-Тера ЗТ

•Ника-Тера МСПорт ООО

•Одесский зерновой терминал ГПЗКУ

•Оптимус Агро Трейд ООО

•ПАЕК Южная Аграрно-Экспортная 

Компания ООО

•Полтавский КХП ГП

•Порто Сан зерновой терминал

•Прометей Группа компаний

•Рисоил Терминал СП ООО

•Роял Фрут Гарден Ист ДчП

•Сандора ООО

•Сантрейд ДП

•Сервис Грейн ООО

•Ольвия морпорт ГП

•ТИС-Зерно ООО

•Трансбалктерминал СП ООО

•Трансгрейнтерминал ООО

•Транс-Сервис ООО

•Украинская черноморская индустрия 

ООО

•Укрречфлот АСК

•Фридом Фарм Интернешнл ЧАО

•Харьковецкое ООО

•Херсонский КХП ЧАО

•Херсонский морской торговый порт ГП

• та інші.

ЧЕХИЯ

•ZYU «Strojirny»

ИСПАНИЯ

•«Storage Projects Solutions S.l.»

МОЛДОВА
ГУП «Тираспольский 
комбинат хлебопродуктов»
«Бендерский КХП»
АО «Семинце Норд»
ООО «Шериф»
AUR ALB S.A.

БЕЛОРУССИЯ
ЧП «Мазур»
ТЧУП «Бел Про-плюс»
ЧТПУП «Алекорма»

ЧИЛИ
«Lansagro S.A.»

РОССИЯ
«Севкаэлеваторспецмонтаж»
ООО «БУНГЕ СНГ»

http://www.elevatornik.com/

