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Pierwsze logo firmy

2005

Początki firmy i nasze pierwsze targi Agrotech
w marcu 2005 roku. Nasza działalność głównie skupiała się na technologiach służących do transportu,
oczyszczania i magazynowania zbóż.

2006

W 2006 roku firma Serafin została dystrybutorem fińskich miniładowarek Avant. To najbardziej wszechstronne i wielofunkcyjne ładowarki na świecie.
Produkowane są od 1991 roku w fabryce w Ylöjärvi
w Findlandii. Ładowarki Avant w Polsce wielokrotnie
zdobywały „Złoty Medal MTP”.

2020
Rok 2020 to rozwój działu leśnego firmy – zostaliśmy
jedynym importerem słoweńskiej marki Krpan, która od
1977 roku produkuje maszyny wykorzystywane do zrywki i obróbki drewna. 2020 to również rok jubileuszowy
- już 15 lat działamy na rynku maszyn rolniczych, komunalnych, budowlanych i leśnych. Zatrudniamy ponad 40
osób i współpracujemy z kilkudziesięcioma dealerami
maszyn w Polsce i na świecie.
Naszym celem i misją jest budowanie marki, która dostarcza SATYSFAKCJI, gwarantuje STABILIZACJĘ pracowników, budzi SZACUNEK dostawców oraz klientów.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

>>> rozwijamy się dla Ciebie
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2009

2008

Wprowadziliśmy na polski rynek australijskie koparki łańcuchowe i wiertnice Digga. Ten największy na świecie producent przekładni planetarnych
oraz urządzeń do robót ziemnych powierzył nam
rozwój sieci dealerskich w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W tym samym roku do oferty firmy
dołączyła Japa produkująca od 1977 roku cenione na
całym świecie piło-łuparki i kombajny do produkcji
drewna kominkowego.

2018

W 2009 roku do użytku został oddany pierwszy
budynek firmy o powierzchni ponad 1000 m2, który mieści się w podkrakowskich Przybysławicach.
Obecnie znajdują się w nim biura zarządu oraz salon
ekspozycyjny maszyn.

2011

2

Otwarcie naszej hali o powierzchni 1700 m miało
miejsce w maju 2018 roku podczas Dni Otwartych
firmy. Oddział w Skale to miejsce, które łączy w sobie wiele funkcji. Przede wszystkim jest to ogromny
magazyn wysokiego składowania naszej firmy, gdzie
znajdują się odpowiednio posegregowane maszyny
i urządzenia. Znajduje się tam również nasz serwis
oraz dział części i produkcji.

W 2011 roku do grona marek reprezentowanych
przez Serafin P.U.H. dołączyła niemiecka firma
Hunklinger – producent chwytaków do kostki brukowej oraz fińska firma Dynaset - lider na europejskim rynku urządzeń hydraulicznych.
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ŁADOWARKI AVANT

WIELOFUNKCYJNE
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MASZYNY BUDOWLANE

NAPĘDY
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DIGGA
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NARZĘDZIA HYDRAULICZNE
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POMPY WYSOKIEGO
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KOSIARKI
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WYBRANE PRODUKTY
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KOSIARKI
BIJAKOWE
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TECHNOLOGIA ZBOŻOWO-NASIENNA
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ZAPRAWIARKI
NOROGARD

MASZYNY LEŚNE

ŁUPARKI
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ŁADOWARKI AVANT

AVANT
LIDEREM
Od niemal 30 lat Avant produkuje najbardziej kompaktowe
i wszechstronne ładowarki na świecie. Dzięki ponad 200 wymiennym narzędziom ładowarki Avant sprawdzają się w każdej pracy. Są wyjątkowo trwałe i wydajne, a przy tym proste
w obsłudze i przyjazne użytkownikowi. Poznaj markę Avant!

MODELE
ŁADOWAREK

AVANT SERIA 200

AVANT SERIA 400

AVANT SERIA 500
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AVANT SERIA 600
ŁADOWARKI AVANT

AVANT SERIA 700

AVANT SERIA 800

AVANT SERIA R

AVANT SERIA E

Elektryczne ładowarki Avant zyskują coraz większą popularność
W pełni elektryczny AVANT o zerowej emisji i wyjątkowo niskim poziomie hałasu.
AVANT jest pierwszym producentem, który wprowadził na rynek serię kompaktowych ładowarek
elektrycznych zasilanych akumulatorami AGM oraz Li-Ion.

www.serafin-maszyny.com
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ŁADOWARKI AVANT

PONAD
200

NARZĘDZI
WYMIENNYCH

•
•

BUDOWLANE
KOMUNALNE

•
•

ŁYŻKA STANDARDOWA

ŁYŻKA 4W1

ROLNICZE
OGRODNICZE

ŁYŻKA NIWELACYJNA

NIWELATOR

KOSIARKA ROTACYJNA

ŁYŻKA Z CHWYTAKIEM

CHWYTAK
DO KISZONKI

UCHWYT TRANSPORTOWY BIG BAG

ŁYŻKA DO MATERIAŁÓW LEKKICH

SZCZOTKA
ZBIERAJĄCA

DZIELNIK OKRĄGŁYCH
BELI

KOPARKA 210

MIESZARKA BETONU

BETONIARKA
BĘBNOWA

SZCZOTKA OKRĄGŁA

CHWYTAK DO DREWNA

KULTYWATOR

KOSIARKA BIJAKOWA

PŁUG DO ŚNIEGU

SZCZOTKA OBROTOWA

RĘBAK DO GAŁĘZI

MYJKA ULICZNA

ROZSIEWACZ
PIASKU I SOLI

MŁOT WYBURZENIOWY

PRZYCZEPA
SAMOWYŁADOWCZA

ZASOBNIK

CHWYTAK DO BELI
KWADRATOWYCH

KOPARKA
ŁAŃCUCHOWA

WIDŁY DO BELI

WIDŁY DO PALET

PRZESIEWACZ ZIEMI

KOSZ DO ZADAWANIA
KISZONKI

WIERTNICA

BRONA WIRNIKOWA

[ 8 ] www.serafin-maszyny.com

ŻURAW TELESKOPOWY

GENERATOR PRĄDU

SZCZOTKA LISTWOWA
DO SZTUCZNEJ MURAWY

KOSIARKA LISTWOWA

GLEBOGRYZARKA

KOPARKA 260

CHWYTAK KORZENI

ŁADOWARKI AVANT

ŻURAW

PRZENOŚNIK DO ULI

SKRZYNIA
NARZĘDZIOWA

PŁUG DO ŚNIEGU

PODEST LEGUAN 50

SPULCHNIACZ
ZĘBOWY

ODŚRODKOWY ROZSIEWACZ PIASKU I SOLI

RÓWNIARKA
NIWELACYJNA HD

WALEC

CHWYTAK DO DONIC

SZCZĘKI WYBURZENIOWE

POMPA SZLAMOWA

FREZARKA DO ASFALTU

ZAGĘSZCZARKA

KOMPRESOR POWIETRZA

PODGARNIACZ LEMIESZOWY DO KISZONKI

ŚLIMAKOWY
PODGARNIACZ PASZY

WIDŁY TNĄCE
DO KISZONKI

RÓWNIARKA
DO PARKURU

WCIĄGARKA

KOSIARKA
Z ZASOBNIKIEM 1200

SZCZOTKA DO USUWANIA
CHWASTÓW

PRZYCINARKA DO
KRAWĘDZI TRAWNIKÓW

FREZ
DO USUWANIA PNI

MULCZER

ŁYŻKA ZE SKRZYDŁAMI
BOCZNYMI

MYJKA CIŚNIENIOWA
ZE ZBIORNIKIEM

UKŁADARKA DO
KOSTKI BRUKOWEJ

+

ROZWIERTAK
DO USUWANIA PNI

WIDŁY DO PALET Z PRZESUWEM HYDRAULICZNYM

PIŁA ŁAŃCUCHOWA Z
ŁUPARKĄ

GLEBOGRYZARKA
SEPARACYJNA

WIĘCEJ
NARZĘDZI
ZNAJDZIESZ NA
WWW.AVANTPOLSKA.PL

www.serafin-maszyny.com
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ŁADOWARKI AVANT

4 PORY ROKU

MASZYNY BUDOWLANE

PODNOŚNIKI
KOSZOWE

JAKOŚĆ GWARANTOWANA PRZEZ AVANT TECNO
Leguan Lifts Oy w swojej ofercie posiada kilka modeli podnośników: od mniejszego Leguan 125, przez model przeznaczony do profesjonalnego użytku 135 NEO, aż do większych
i mocniejszych modeli 165 i 190.

www.serafin-maszyny.com
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MASZYNY BUDOWLANE

DIGGA
WIERTNICE

Digga to najbardziej rozpoznawalny producent wiertnic
na świecie. Dzięki osprzętowi Digga z łatwością wykonasz
odwierty pod fundamenty budynków, ogrodzeń, ekranów
akustycznych czy słupów trakcyjnych. Napędy wiertnicze
Digga wykorzystywane są również, jako urządzenia do
wkręcania pali śrubowych do wzmocnień fundamentów budynków, mostów, kładek dla pieszych, wież komórkowych
i transmisyjnych czy generatorów wiatrowych.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W NAPĘDACH
O MOCY 1 200 Nm – 500 000 Nm
DOSTĘPNE ŚREDNICE WIERTEŁ
OD 100 MM DO 2500 MM

ŁADOWARKI SKID STEER

MINIKOPARKI

MASZYNY ROLNICZE

KOPARKI

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

DŹWIGI

DUŻE KOPARKI
10T-20T

DUŻE KOPARKI
20T-50T

MASZTY WIERTNICZE
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WIERTŁA TYPU RC
ZĘBY STOŻKOWE
(WSZYSTKIE WARUNKI
GRUNTOWE)

WIERTŁA TYPU DR
ZĘBY DO SKAŁ
(ŁUPEK / TWARDE SKAŁY)

UNIWERSALNE WIERTŁA

STOŻKOWA KONSTRUKCJA
ZĘBÓW ZAPEWNIA LEPSZĄ WYDAJNOŚĆ WIERTEŁ

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA I WYDAJNA GŁOWICA WIERCĄCA

www.serafin-maszyny.com

MASZYNY BUDOWLANE

WIERTŁA TYPU A
ZĘBY PŁASKIE
(ZIEMIA / GLINA / ŁUPKI)
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MASZYNY BUDOWLANE
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KOPARKI
ŁAŃCUCHOWE
Koparki łańcuchowe zapewnią szybkie i precyzyjne wykonanie
wąskich wykopów liniowych pod instalację kabli, rur nawadniających czy systemów drenażowych.

MASZYNY BUDOWLANE

MAGNESY
HYDRAULICZNE
Magnesy hydrauliczne Dynaset służą do przenoszenia złomu, stali,
zbrojeń po wyburzeniach, odlewów metalowych itp. Ich cechą charakterystyczną jest szybkie rozmagnesowanie, dzięki czemu urządzenie
jest precyzyjne i pozwala na kontrolowane upuszczanie materiału.

MAGNESY HYDRAULICZNE

GENERATORY MAGNETYCZNE

www.serafin-maszyny.com
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MASZYNY BUDOWLANE

NARZĘDZIA
HYDRAULICZNE
•
•
•
•

GENERATORY PRĄDU
AGREGATY SPAWALNICZE
KOMPRESORY POWIETRZA
WCIĄGARKI

NAPĘDZANE HYDRAULIKĄ
MASZYNY NOŚNEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA W SAMOCHODACH SERWISOWYCH

NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE DO ELEKTRONARZĘDZI

ENERGIA ELEKTRYCZNA - TRANSPORT SPECJALISTYCZNY

SPRĘŻONE POWIETRZE DO NARZĘDZI RĘCZNYCH

KOMPAKTOWE URZĄDZENIA SPAWALNICZE

INSTALACJA KOMPRESORA NA MASZYNIE ROBOCZEJ
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MASZYNY BUDOWLANE

POMPY
WYSOKOCIŚNIENIOWE
•
•
•
•
•
•

MYJKI ULICZNE
MYJKI BARIER ENERGO I DŹWIĘKOCHŁONNYCH
SYSTEMY TŁUMIENIA PYŁU
SYSTEMY UDRAŻNIANIA RUROCIĄGÓW
SYSTEMY MYCIA POJEMNIKÓW NA ŚMIECI
SYSTEMY I AKCESORIA GAŚNICZE W RATOWNICTWIE

ZRASZANIE SZCZĘKI WYBURZENIOWEJ

MYCIE POJEMNIKA PO OPRÓŻNIENIU - WYPOSAŻENIE ŚMIECIAREK

UDRAŻNIANIE INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH

OBROTOWA LISTWA MYJĄCA - NP. MYCIE ŚCIAN TUNELI

Jedn
przed
ruroc
przep

WYPOSAŻENIE SAMOCHODÓW RATOWNICZYCH

MYCIE ULIC POJAZDEM KOMUNALNYM

www.serafin-maszyny.com
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MASZYNY BUDOWLANE

CHWYTAKI DO
UKŁADANIA
KOSTKI

CHWYTAKI DO UKŁADANIA KOSTKI
HUNKLINGER
Instalowane na koparkach, ładowarkach, żurawiach samochodowych i innych maszynach roboczych.
Podnoszą i układają każdy rodzaj kostki brukowej i płyt
chodnikowych o wysokości od 5 do 14 cm.
Innowacyjny system „hydraulicznego sterowania” umożliwia zaciskanie szczęk głównych (chwytających) oraz bocznych (wyrównujących) w jednym automatycznym cyklu
i przerwanie go w dowolnym momencie.

Idealne połączenie Avant + Hunklinger
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System TWIST umożliwia bezpieczne podniesienie krzywo
ułożonej warstwy kostki z uszkodzonej palety lub niedbale
postawionej, np. na krawężniku.

MASZYNY BUDOWLANE

CHWYTAKI
WIELOFUNKCYJNE

WIELOFUNKCYJNE ZASTOSOWANIE
Zaletą chwytaków wielofunkcyjnych Hunkliger jest możliwość wymiany szczęk, dzięki czemu urządzenie może być wykorzystywane
do różnorodnych prac w budownictwie drogowym i brukarstwie.
Producent, oprócz standardowych szczęk gumowych sprawdzających się przy układaniu krawężników, schodów, stopni czy płyt
chodnikowych, oferuje także szczęki do układania m.in. palisad, kamieni i skał, ażurów, a nawet kostki brukowej.

www.serafin-maszyny.com
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MASZYNY OGRODNICZE I KOMUNALNE

CIĄGNIKI
JEDNOOSIOWE
Wielofunkcyjne urządzenia do pracy w ogrodzie przez cały rok.
Liczne akcesoria umożliwiają: przygotowanie gruntu pod trawnik, wysianie trawy, koszenie, zamiatanie, odśnieżanie.

[ 20 ] www.serafin-maszyny.com

MASZYNY OGRODNICZE I KOMUNALNE

KARCZOWNICE

Urządzenie doskonale sprawdza się w koszeniu wysokiej trawy, małych drzewek i zarośli – zarówno na zboczach, jak i na
nierównym terenie. Mocne silniki pozwalają na bezpieczną
i efektywną pracę na obszarach zaniedbanych, terenach leśnych i trudno dostępnych miejscach.

4WD

www.serafin-maszyny.com
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MASZYNY OGRODNICZE I KOMUNALNE

KOSIARKI
ZBIERAJĄCE

Posiadają kompaktową budowę zapewniającą dużą
zwinność. Nadają się doskonale dla użytku prywatnego,
jak i profesjonalnego na mniejszych powierzchniach
trawników przydomowych.

wydajność do 8000 m2/h
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Operator tej kosiarki ma bardzo komfortowe warunki pracy, ponieważ widoczność w trakcie jazdy
jest optymalna a wymiary urządzenia kompaktowe.
Niekwestionowanym atutem jest stabilność, która
przekłada się na doskonałe bezpieczeństwo przy
zjeżdżaniu i wjeżdżaniu na wzniesienia, nawet gdy
przyczepność jest bardzo niska.

www.serafin-maszyny.com

MASZYNY OGRODNICZE I KOMUNALNE

KOSIARKI
WIELKOPOWIERZCHNIOWE
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MASZYNY OGRODNICZE I KOMUNALNE

KOSIARKI
BIJAKOWE

Muthing to nowa generacja kosiarek bijakowych. Wyróżnia
je wszechstronne zastosowanie i przydatność przez cały
rok. Dzięki użyciu zoptymalizowanej obudowy z wydajnym
kanałem rozdrabniającym użytkownik ma zagwarantowaną
lepszą jakość mulczowania i rozwłóknienia.
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Zasięg ramienia roboczego nawet do 9 metrów. Przystosowane
do ciągników o mocy do 200 KM.

MASZYNY OGRODNICZE I KOMUNALNE

KOSIARKI
WYSIĘGNIKOWE

HYDRAULICZNE
MULCZERY
DO KOPAREK
W ofercie posiadamy kilkanaście modeli głowic tnących
dopasowanych do maszyn o wadze od 1,5 do 30 ton.

www.serafin-maszyny.com

[ 25 ]

MASZYNY OGRODNICZE I KOMUNALNE

GLEBOGRYZARKI
SEPARACYJNE

Pozwalają na oddzielenie kamieni, brył i pozostałości po starym
trawniku od warstwy dobrze rozdrobnionej gleby, która w wyniku pracy maszyny umieszczana jest na wierzchu.

BRONY
WIRNIKOWE

Powszechnie używane są do wyrównywania i spulchniania warstwy uprawnej. Idealnie przygotowują i wyrównują glebę podczas jednego przejazdu, dzięki czemu pozwalają na zdecydowaną oszczędność czasu.

[ 26 ] www.serafin-maszyny.com

MASZYNY LEŚNE

PRZYCZEPY
LEŚNE
Posiadają rozsuwane podwozie, dzięki któremu możemy
zmienić środek ciężkości, opatentowany mechanizm dotyczący bezpieczeństwa kłonic oraz własny układ hydrauliczny.

www.serafin-maszyny.com
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MASZYNY LEŚNE

WCIĄGARKI
LEŚNE

Flagowy produkt marki Krpan. Charakteryzuje się dużą siłą
uciągu, prostym i szybkim systemem podłączania do każdego ciągnika, dużą pojemnością liny stalowej na bębnie
i prostym systemem odwijania.
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MASZYNY LEŚNE

CHWYTAKI

Nośność waha się od 1500 do aż 3000 kg, a rozpiętość
bez kleszczy od 850 do 2110 mm.

ŁUPARKI

Oferujemy całą gamę łuparek - pionowe, mobilne
z przyczepą oraz poziome.

www.serafin-maszyny.com
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MASZYNY LEŚNE

PIŁY
I PIŁOŁUPARKI

Nasz asortyment obejmuje kilkanaście modeli piło-łuparek
i pił tarczowych uznanych producentów maszyn leśnych.
Od mniejszych modeli przeznaczonych dla prywatnych odbiorców, po duże w pełni automatyczne kombajny do profesjonalnej produkcji drewna opałowego.
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•
•
•

MASZYNY LEŚNE

PRODUKCJA
DREWNA
OPAŁOWEGO
Wydajność nawet do 10 mp/h
Jakość drewna zapewniona przez
opatentowane sytemy tnące i czyszczące
Bezpieczeństwo pracy dzięki nowoczesnej
konstrukcji i automatycznym systemom kontroli

www.serafin-maszyny.com
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TECHNOLOGIA ZBOŻOWO-NASIENNA

CZYSZCZENIE
I SORTOWANIE
ZIARNA

Nasza oferta obejmuje zarówno pojedyncze urządzenia, jak i kompletne linie dla przemysłu spożywczego. Projektując linie bazujemy
na produktach duńskiej firmy DAMAS - firmie z wieloletnim doświadczeniem w technologiach zbożowych i nasiennych.

W 1863 roku Jens Nielsen, założyciel firmy, zaprojektował pierwszą
maszynę czyszczącą, która stała się hitem technologicznym. Od
tego czasu DAMAS ciągle ulepsza i unowocześnia swoje produkty
odpowiadając na potrzeby klienta.

Sigma jest wysokiej wydajności maszyną czyszczącą i sortującą.
Jej podstawową funkcją jest czyszczenie wstępne nasion i zbóż,
klasyfikowanie słodu jęczmiennego, a także przemysłowe czyszczenie nasion twardych. Maszyna wymaga bardzo mało miejsca
montażowego i w związku z tym może być łatwo zainstalowana
w istniejących zakładach. Pracuje niemal bez wibracji. Efekt polerowania powierzchni ziarna obrotowymi ekranami pozwala na
osiągniecie znacznie wyższego poziomu higieny czyszczenia, jak
również ogranicza występowanie bakterii i grzybów.
Omega jest bardzo elastyczną maszyną i może być stosowana do
wszystkich zadań z zakresu czyszczenia i klasyfikowania (czyszczenie wstępne, czyszczenie właściwe, sortowanie). Omega jest
dostępna w wielu różnych rozmiarach i konfiguracjach w zależności od jej zastosowania.
Omega jest dostępna z systemem aspiracji powietrznej i może być
zatem dostosowana do lokalnych wymagań w zakresie cyrkulacji
powietrza.
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ZAPRAWIARKI
ZIARNA
Bardzo dobra ochrona ziarna przed chorobami to większa zdolność
kiełkowania nasion. Jeżeli szukają Państwo maszyny, która szybko, dokładnie i w prosty sposób zaprawi ziarno przed zasiewem to
marka Norogard będzie świetnym wyborem. W swojej ofercie posiadamy w pełni profesjonalne zaprawiarki o zaprawianiu ciągłym
i porcjowym.

Urządzenia, które pracują w trybie ciągłym przeznaczone są zarówno dla mniejszych gospodarstw rolnych – R1, mniejszych i większych zakładów nasiennych – R7-R45, gdzie przy dużej wydajności zachodzi potrzeba zachowania wysokiej jakości zaprawionego
ziarna.

ZAPRAWIARKI PORCJOWE

Cechują się w pełni automatycznym sterowaniem zaprawiania
bardzo małych oraz dużych porcji materiału przy zachowaniu ponadprzeciętnego stopnia pokrycia. Są to zaprawiarki, które służą
do przygotowywania zarówno laboratoryjnych partii, jak i do właściwej produkcji. Wysokie pokrycie materiału to gwarancja dobrej
jakości materiału siewnego. Urządzenia dobieramy tak, aby spełniły
indywidualne wymagania klienta i pozwoliły na niezawodną i komfortową pracę podczas codziennego użytkowania.

www.serafin-maszyny.com
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URZĄDZENIA
TRANSPORTOWE
W gamie urządzeń transportowych oferowanych przez naszą firmę znajdują się podnośniki kubełkowe, przenośniki taśmowe, przenośniki łańcuchowe
i przenośniki ślimakowe. Przeznaczone są zarówno do przemysłu spożywczego, jak i rolnictwa. Dostosowujemy nasze urządzenia pod strefy wybuchowe ATEX, jak również pod indywidualne wymagania klienta.

RURY I KSZTAŁTKI
PRZEZNACZONE DO TRANSPORTU
GRAWITACYJNEGO MATERIAŁÓW SYPKICH,
ODPYLANIA I WENTYLACJI

Asortyment niemieckiej firmy NORO obejmuje standardową gamę rozdzielaczy,
kształtek i rur o średnicach od 80 do 600 mm. Wszystkie produkty wykonane są
ze stali czarnej malowanej proszkowo, nierdzewnej lub galwanizowanej. Elementy
NORO mogą być łączone z podobnymi systemami posiadającymi końcówki zawinięte w rolkę lub wywinięte na płasko. Używając szybkozłączek zaciskowych można
błyskawicznie łączyć różne elementy systemu uzyskując trwałe i sztywne połączenie bez użycia narzędzi. Wszystkie komponenty systemu wykonuje się według matryc, dzięki czemu różne elementy doskonale do siebie pasują.
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WAGOPAKOWARKI PODZBIORNIKOWE

Ważenie, pakowanie, zaszywanie oraz paletyzacja są kompleksowymi rozwiązaniami dla każdego producenta przetwórstwa spożywczego i innych produktów sypkich i masowych.

SYSTEMY WAGOWE

Specjalizujemy się w sprzedaży wag porcjowych półautomatycznych z przeznaczeniem do pakowania worków
5-50 kg.
W swojej ofercie posiadamy również wagi typu big-bag,
półautomatyczne owijarki palet, manipulatory ciśnieniowe
do unoszenia worków. Jesteśmy w stanie zaprojektować
kompletną linię do pakowania materiałów sypkich występujących w przemyśle spożywczym.

TECHNOLOGIA ZBOŻOWO-NASIENNA

WAŻENIE
I PAKOWANIE
ZIARNA

DOZOWNIKI
CELKOWE

Dozowniki celkowe są używane do transportowania lub dozowania materiałów sypkich w różnych aplikacjach. Konstrukcja dozowników pozwala na transport materiału bez
dekompresji między dwiema sąsiednimi strefami kubaturowymi oraz stanowi zaporę dla przenikania skutków eksplozji
w strefach narażonych na wystąpienie wybuchu wg dyrektywy ATEX.
•
•
•
•
•
•
•

certyfikat ATEX dla stref zagrożonych wybuchem
szeroki wybór materiałów wykonania korpusu i wirnika
solidna konstrukcja odporna na duże obciążenia
niskie koszty eksploatacji – łożyska montowane na zewnątrz
dozownika
wał napędowy z wymiennym uszczelnieniem
możliwość płynnej regulacji wydajności za pomocą
falownika
wymienne noże uszczelniające wirnik
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TESTERY
WILGOTNOŚCI
ZBÓŻ
Zakup wilgotnościomierza to same korzyści. Posiadając tester
wilgotności ziarna będziesz miał wiedzę o jakości swojego ziarna,
będziesz pewien, że oddasz do skupu zboże o najlepszej kondycji,
zaoszczędzisz czas i pieniądze związane z obniżką ceny na skupie
zboża.
Kontrola wilgotności gwarantuje bezpieczne składowanie przez
długie okresy, nawet dużych partii ziarna. Optymalna wilgotność
składowania zapewnia zmniejszenie strat i obniża ryzyko wystąpienia grzybów pleśniowych oraz bakterii, które powodują grzanie
składowanych nasion.
W ofercie duńskiego producenta Supertech znajduje się kilka wilgotnościomierzy. Uznane i zaufane modele
C-PRO,
SUPERPRO, FARMPRO, SUPERPOINT, FARMPOINT dla pomiaru
wilgotności oraz temperatury zbóż oraz nasion, SUPERPRO COMBI
do pomiaru wilgotności i temperatury siana oraz słomy. Model BIOPOINT, BIOGUARD do pomiaru wilgotności zrębki, trocin i biopaliw.

C-PRO – najnowszy model miernika wilgotności ziarna
połączony z Twoim smartfonem.
C-Pro to nowoczesne, cyfrowe urządzenie do pomiaru wilgotności ziarna,
zapewniające powtarzalne wyniki. Ziarna lub nasiona są mielone i poddawane kompresji, co zapewnia wiarygodny pomiar wilgotności badanej
próby.
Dla nowego C-Pro opracowana została dedykowana aplikacja, zapisująca lokalizację GPS oraz czas pomiaru. Aplikacja umożliwia zapisywanie
notatek i dołączanie obrazów dla każdego pomiaru. Procedura kontroli wilgotności ziarna jest łatwiejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Dokładny przegląd wyników – baza dostępna zawsze w telefonie, C-PRO
współpracuje z dedykowaną darmową aplikacją.
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PROJEKTOWANIE
LINII
DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, NASIENNICTWA I BROWARÓW

Posiadając swoje biuro projektowe jesteśmy w stanie dokładnie spełnić
wymagania i oczekiwania klienta odnośnie projektu technologicznego. Wykonując konkretny projekt, często pełnimy też funkcję doradczą
w całym procesie, pozwalając na optymalizację wielu rozwiązań zadanych przez klienta.
•
•
•
•
•

wykonanie projektów wielobranżowych
projekty układów transportu oraz przetwórstwa zbóż i nasion
projekty układów odpylania instalacji
projekty systemów dozowania i ważenia produktów
projekty instalacji dla środowisk stref wybuchowych
ATEX wraz z ich opiniowaniem

MONTAŻE
LINII TECHNOLOGICZNYCH
SERWIS MASZYN
I PRZEGLĄDY OKRESOWE

Zakres montażowy obejmuje technologie, pojedyncze maszyny, jak i ciągi transportowe
czy też instalacje odpylania. Dzięki własnym zespołom montażowym prowadzimy prace oraz
nadzorujemy podwykonawców zapewniając zawsze wysoki poziom świadczonych usług.
Współpracując z wykonawcami instalacji automatyczno-elektrycznych w każdym rejonie
Polski jesteśmy w stanie przygotować kompletną technologie procesową pod klucz.
•
•
•
•
•

przeglądy okresowe linii technologicznych i pojedynczych maszyn
montaże kompletnych linii przemysłowych
montaż pojedynczych maszyn i urządzeń
montaż konstrukcji stalowych
montaże instalacji rurowych, rurociągów
technologicznych i odpylających
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SERWIS STACJONARNY

Zajmujemy się serwisem nowych i używanych maszyn, dokonujemy również okresowych przeglądów technicznych. Nasz
zespół składa się z doświadczonych serwisantów, a warsztat
w Skale wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt umożliwiający wykonanie każdej naprawy.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Wszystkie części oraz akcesoria znajdują się w naszym nowoczesnym magazynie. Cyklicznie uzupełniamy stany szybko rotujących
części eksploatacyjnych. Dzięki temu nasi klienci mają pewność,
że czas dostawy i okres przestoju maszyny zostanie zmniejszony
do minimum.

SERWIS MOBILNY

Dysponujemy samochodami z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie przeglądu bądź wykonanie drobnej
naprawy bezpośrednio w miejscu awarii. Zapewniamy również tzw.
pierwsze uruchomienie maszyny i szkolenie z obsługi na miejscu
u klienta.

www.serafin-maszyny.com

[ 39 ]

SERAFIN TEAM
ZDJĘCIE - GRUDZIEŃ 2019 r.

Nagrodzeni za nasze produkty

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego.

Kontakt z nami

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich jest jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych nagród na polskim rynku, od lat pozostaje
symbolem innowacji.

SERAFIN P.U.H.
Andrzej Serafin
32-088 Przybysławice
ul.Widokowa 1
NIP 9451516785
biuro@serafin-maszyny.com

TEL. +48 12 43 44 100

PEŁNA OFERTA NA

WWW.SERAFIN-MASZYNY.COM
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