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For many years, Polnet has been a leading provider of solutions for the storage of grains and other loose 
materials. 

Polnet offers comprehensive technological solutions for the reception, cleaning, drying, storage and 
shipment of raw materials. 

Thanks to many years of experience, we perfectly understand the needs of our Clients, offering them 
individual solutions.

ABOUT US

WE OPERATE IN THE FIELD OF
GRAIN SILO
FLAT-BOTTOMED, FUNNEL AND WITH 
INTERNAL FUNNEL made of corrugated 
steel with a capacity of  30 to 15 000 tonnes

FEED SILO
MADE OF CORRUGATED STEEL with  
a capacity of 2 to 50 tonnes

SQUARE SILOS
Circular or square tanks with a capacity  
of 15-120 tonnes. Funnel angle  
of 45- 60 degrees.

GRAIN DRYERS
Gravity on the chain and screw  
conveyors with the output of 20-300 t/h. 
Equipped with standard or overrun  
crane. 

GRAIN TRANSPORT
A wide range of transportation systems: 
vertical – bucket elevator and horizontal – 
belt, screw or chain conveyors: the scope  
of output of 10-300 t/n.

FEED MILLS
Farm and industrial.
A technology tailored to individual needs  
of customers. 

AUTOMATICS
Comprehensive control systems based  
on PLC drivers and PCs as well as Siemens 
components. Designed and performed  
in accordance with the facility technology 
defined and approved by a customer.  

RECEIVING HOPPER
Stationary, batch or continuous with the 
output of 20-3,000 t/day. We also offer grain 
coolers, undusting systems and silencers  

GRAIN CLEANING  
AND SORTING
For pre-cleaning and throughout cleaning 
with the output of 20 to 240 t/h.

TURN-KEY PROJECTS
|  construction, execution designs and 
investment cost estimates 

| ground and foundation works
| tool production and supply
| installation
| service
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INVESTMENT CREATION PROCESS

Oględziny miejsca inwestycji, 
dopasowanie rozwiązań 
technologicznych w nawiązaniu 
do potrzeb klienta.

SPOTKANIE 
Z KLIENTEM

Przełożenie założeń inwestycji na realne 
rozwiązania przy pomocy wiedzy specjalistów. 
Przedstawienie koncepcji rysunkowej 
w oparciu o założenia technologiczne. 
Opracowanie harmonogramu inwestycji

PROJEKT 
KONCEPCYJNY

Zespół wyspecjalizowanych konstruktorów 
tworzy indywidualny projekt inwestycji. 
Przy ścisłej współpracy z inwestorem 
powstaje projekt który uwzględnia założenia 
technologiczne, konstrukcyjne, elektryczne 
i geodezyjne.

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

Ściśle zaplanowana produkcja 
zgodnie z projektem 
technologicznym.

PRODUKCJA

Kompletne produkty dostarczone 
i montowane przez wyspecjalizowane 
grupy montażystów. Inwestycja 
kompletna pod względem produktów.

REALIZACJA – MONTAŻ

Testy i inspekcja kompletnego 
projektu. Zespół technologów 
uruchamia inwestycje, ostatecznie 
przekazując projekt inwestorowi.

URUCHOMIENIE

Regularne przeglądy i opieka 
serwisowa dokonywana przez 
autoryzowany zespół. 

 SERWIS
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WE INVITE YOU  
TO COOPERATION 

The offer and prices are for information purposes only and do not constitute an offer within the meaning of Art. 66 par. 1 of the Civil 
Code and does not reflect the stock levels. POLNET SP. z o.o. and Wspólnicy Sp. k. reserves the right to change prices and the services 
described in this offer. These changes are then binding. Warranty 24 months. Polnet guarantees warranty and post-warranty service 
for the purchased equipment. 

All commercial rights, business names, logos and trademarks included in the offer are subject to legal protection by law. The use or 
misuse of these markings or any element of the content of this offer is expressly prohibited. 

All materials (content, texts, illustrations, drawings, etc.) presented in this offer are protected by copyright and are protected by the 
“Act on Copyright and Related Rights” of February 4, 1994. 
(consolidated text, Journal of Laws of 2006 No. 90, item 631). Copying, processing, distributing these materials in whole or in part 
without the consent of the author is prohibited, regardless of the reasons or purpose of such dissemination. 

Like us on FACEBOOK Like


