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Firma POLnet od lat zajmuje czołowe miejsce wśród uznanych dostawców rozwiązań w zakresie 
magazynowania zbóż i innych materiałów sypkich. 

Polent oferuje kompleksowe rozwiązania technologiczne z zakresu przyjęcia, czyszczenia, suszenia, 
magazynowania i ekspedycji surowców. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu doskonale rozumiemy potrzeby naszych Klientów, oferując im 
indywidualne rozwiązania.

O NAS

DZIAŁAMY W ZAKRESIE
SILOSY ZBOŻOWE
PŁASKODENNE, LEJOWE I Z LEJEM 
WEWNĘTRZNYM z blachy falistej o 
ładowności od 30 do 15 000 ton.

SILOSY PASZOWE
Z blachy falistej o ładowności od 2 do 50 
ton.

SILOSY KWADRATOWE 
zbiorniki okrągłe lub kwadratowe  
o pojemności od 15 do 120 ton. 
Kąt leja od 45 do 60 stopni. 

SUSZARNIE
Stacjonarne o pracy porcjowej oraz ciągłej  
o wydajnościach 20-3000 ton/dobę. 
Oferujemy również: chłodnice do ziarna, 
system odpylania oraz wygłuszenia suszarni.

TRANSPORT ZBÓŻ
Szeroka gama różnego typu urządzeń 
transportu: pionowego – podnośnik 
kubełkowy oraz poziomego – przenośniki 
taśmowe, ślimakowe i łańcuchowe.

MIESZALNIE PASZ
Farmerskie oraz przemysłowe. 
Technologia dopasowana do 
indywidualnych potrzeb Klienta

AUTOMATYKA
Kompleksowe układy sterowania oparte 
o sterowniki PLC oraz komputery PC, na 
podzespołach Siemens. Zaprojektowane 
oraz wykonane zgodnie z ustaloną i 
zaakceptowaną przez klienta technologią 
obiektu.

KOSZE PRZYJĘCIOWE
Grawitacyjne, na przenośnikach 
łańcuchowych oraz ślimakowych o 
wydajnościach 20-300 t/h. Wyposażone 
w kratę zwykłą lub najazdową.

CZYSZCZENIE I SORTOWANIE 
ZIARNA 
Wstępnego oraz dokładnego czyszczenia  
o wydajności od 20 do 240 t/h.

KOMPLEKSOWE REALIZACJE
| inwestycje „pod klucz”
|  projekty budowlane, wykonawcze oraz 
kosztorysy inwestorskie

| prace ziemno-fundamentowe
| produkcja i dostawa urządzeń
| montaż
| serwis
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PROCES POWSTAWANIA INWESTYCJI

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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SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO WSPÓŁPRACY

Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu 
Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia stanów magazynowych. POLNET  Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. zastrzega sobie prawo 
do zmiany cen oraz opisywanych w niniejszej ofercie usług. Zmiany te mają wówczas charakter wiążący. Gwarancja 24 miesiące.  
POLnet gwarntuje serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla zakupionego sprzętu.

Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe umieszczone w ofercie podlegają ochronie prawnej na mocy 
ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej oferty jest stanowczo zakazane.

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia, rysunki itp.) przedstawione w niniejszej ofercie są objęte prawem autorskim 
i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony:  
Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora 
jest zabronione  niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

Polub nas na FACEBOOKU Like


