РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ПОСТАВОК ОБЛАДНАННЯ
ТОВ «ЕЛЕВАТОРНІ СИСТЕМИ»
ЗАМОВНИК

РЕГІОН

НАЙМЕНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ
KERNEL

(Девладіська дільниця
ПолтавськеХПП)

Дніпропетровська обл.,
с.Девладове

Транспортер ланцюговий скребковий

ТОВ «Українська чорноморська
індустрія»

Одеська обл., м. Іллічівськ

Транспортери ланцюгові , транспортери “гусяча шия”

«Кононовський елеватор»
Веснянківська дільниця

Хмельницька обл., м.
Старокостянтинів

Самопливне обладнання

Трансбалтермінал СП ТОВ

Одеська обл.,
м. Чорноморськ

Секції конвеєра ланцюгового 500 т/г

Елеватор «Дружба нова»

Чернигівська обл., смт
Линовиця

Транспортер стрічковий, норії, шиберна засувка
електрична, клапани

НІБУЛОН
Річковий термінал

Запорізька обл., пгт Тернівка

Транспортнери ланцюгові

COFCO AGRI
ТОВ «Юнігрейн-Базис»

Дніпропетровська обл.,
с.Мишурин Ріг

Норії стрічкові, наращування норії стрічкової,
гвинтові конвеєрии

АСТАРТА-КИЇВ
Семеніський елеватор

Полтавська обл.,
смт.Семенівка

Норії стрічкові

Жданівський цукровий завод

Вінницька обл., с. Жданівка

Транспортери стрічкові, футеровка барабанів

СТОВ “Ніка”

Полтавська обл., с.Василівка

Норії стрічкові, транспортери ланцюгові (200 т/г)

ТОВ «Зерно-Агротрейд» ВП
«Хмільницький елеватор»

Вінницька обл., м.Хмільник

Транспортери ланцюгові скребкові (250 т/г)

МХП
Ямпільський елеватор

Хмельницька обл., с.Ямпіль

Самопливне обладнання

Катеринопільський елеватор

Черкаська обл., смт Єрки

Норії стрічкові, транспортери ланцюгові, самопливне
обладнання

Миронівський ЗВКК

Київська обл., смт
Миронівка

Норії стрічкові, транспортери ланцюгові, засувки

ЕЛЕВАТОРИ
Елеватор “Успіх Рокитне”

Київська обл.,смт. Рокитне

Транспортнер ланцюговий скребковий, самопливне
обладнання

Аграрна елеваторна компанія

Полтавська обл., м.Миргород

Ланцюгові та стрічкові траспортери, норії стрічкові,
транспортери стрічкові у коробі, стиковка стрічки,
комплектуючі (200 т/г)

Батьківщина СТОВ

Чернігівська обл., м.Прилуки

Транспортнери ланцюгові, самопливне обладнання

Таврійський елеватор

Херсонська обл., м.Таврійськ

Транспортери ланцюгові, самопливне обладнання

Жашківський елеватор

Черкаська обл., м.Жашків

Транспортер ланцюговий, самопливне обладнання

“Земля і воля”

Чернігівська обл.,
м.Бобровиця

Футеровка барабанів

“Грейнфілд”,“Баловський
елеватор”

Дніпропетровська обл.,
с.Балівка

Силос із конусним дном (хоппер), норії стрічкові,
транспортери ланцюгові скребкові, комплектуючі
( 250 т/г)

Пологівський елеватор

Запорізька обл, м.Пологи

Гвинтові конвеєри, комплектуючі

Верхньодніпровський елеватор

Дніпропетровська обл.,
м.Верхньодніпровськ

Транспортери ланцюгові

ВО АГРОСЕРВІС (П'ятихатський
елеватор)

Дніпропетровська обл., пгт.
П’ятихатки

Транспортер ланцюговий скребковий

Сігнет -центр

Житомирська обл.,
с.Андрушки

Клапани перекидні

Волочійськ-Агро

Хмельницька обл., с.
Волочійськ

Самопливне обладнання

Миколаївське зерносховище

Миколаївська обл., с.
Грейгове

Транспортери ланцюгові

СТОВ “Титан”

Донецька обл., хут.
Приазовське

Норія стрічкова

ЗАТ “Продовольча компанія
Поділля”

Вінницька обл, смт
Крижопіль

Норії стрічкові, транспортери стрічкові, транспортери
гвинтові

Полтавазернопродукт

Полтавська обл., м. Глобино

Самопливне обладнання

Агродар ЛТД

Кіровоградська обл, м.
Александрія

Норія ковшова

Вовчанський КХП

Харківська обл., м.Вовчанськ

Транспортер стрічковий

Збаразький КХП

Тернопільська обл.,

Норія стрічкова, транспортер стрічковий, транспортер

Збаразький р-н

ланцюговий скребковий

Каролінське ХПП

Вінницька обл., ст.Кароліна

Транспортнер ланцюговий скребковий, транспортер
стрічковий, норія стрічкова, ролики

Прилуцький ХПП

Чернігівська обл., м.Прилуки

Привідний барабан

Закупнянський ХПП

Хмельницька обл.,
смт Закупне

Ролики

Сердюковське ХПП

Черкаська обл.,
станц.Сердюковка

Норія стрічкова, транспортер ланцюговий скребковий

ЦУКРОВІ ЗАВОДИ
ТОВ “Радехівський цукор”
Хоростківський цукровий завод

Тернопільська обл.,
м.Хоростків

Норії, стрічкові транспортери

Гайсинський цукровий завод

Вінницька обл., м. Гайсин

Норія стрічкова, стрічкові та гвинтові транспортери

Яреськівський цукровий завод

Полтавська обл., с. Яреськи

Стикування стрічки, транспортери стрічкові

Носовський цукровий завод

Київська обл., м. Носовка

Ланцюгові транспортери (250 т/г)

Новоіванівський цукровий завод Харківська обл., пгт Коломак

Стикування стрічки

ОЛІЙНОПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА
ТОВ “Агроком Нова Водолага”
(олійноекстракційний завод)

Харківська обл., смт. Нова
Водолага

Норії стрічкові, норії ланцюгові, транспортери
ланцюгові “гусяча шия”, самопливне обладнання

Олійноекстракційний завод
“Потоки”

Дніпропетровська обл., м.
Дніпро

Силос із конусним дном, норії стрічкові, транспортери
ланцюгові скребкові, “гусяча шия”, самопливне
обладнання, комплектуючі ( 250 т/г)

Пересечанський

Харківська обл., смт

Норії стрічкові, транспортери гвинтові

олійноекстракційний завод
ПрАТ “Колос”

Пересічна

Віктор і К

Кіровоградськ обл,
с.Власівка

Транспортери ланцюгові

ТОВ “Олсідз Блек Сі”

Одеська обл.,
Комінтерновський р-н

Транспортер ланцюговий скребковий

Дельта Вілмар СНГ

Одеська обл, м.Южне

Транспортери ланцюгові, ланцюг та запчастини для
транспортера

Оптімус Агро
(Запорізький масложировий
комбінат)

м.Запоріжжя

Транспортер ланцюговий скребковий

КОМБІКОРМОВІ ЗАВОДИ
Губиніхський комбікормовий
завод

Дніпропетровська обл.,
с.Губиніха

Транспортери ланцюгові, транспортери гвинтові,
норії, барабан, вал, футерування

УкрАгроКом

Кировоградська обл., смт
Приютівка

Клапани перекидні

Європейський протеїн Україна
(комбікормовий завод)

Київська обл., смт. Рокитне

Транспортери ланцюгові, норії, гвинтові конвеєри,
засувки

Бориспільський комбікормовий
завод

Київська обл., м.Бориспіль

Транспортер ланцюговий скребковий

Кам’янець-Подільський
комбікормовий завод

Хмельницька обл., м.
Кам’янець-Подільський

Самопливне обладнання

ТзОВ “Явір-інвест”
(комбікормовий завод)

Львіська обл., с.Бердихів

Транспортери ланцюгові, норії, гвинтовий конвеєр

НАСІННЄВІ ЗАВОДИ
Лебединський насіннєвий завод

Черкаська обл., с. Лебедин

Норії стрічкові, транспортер ланцюговий скребковий,
комплектуючі

Агрокрай

Хмельницька обл.,
м.Красилів

Норія стрічкова, транспортер ланцюговий скребковий,
самопливне обладнання

СОЛОДОВІ ЗАВОДИ
Славутський солодовий завод

Хмельницька обл., с.Крупець

Норія, комплектуючі, самопливне обладнання

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА
ТОВ “Праця Стольне”

Чернігівська обл., с.Стольне

Транспортери ланцюгові

СГ ПП “Оскар”

Івано-Франківська обл.,
с. Угорники

Клапани перекидні

ПАП “Маяк”

Тернопільська обл.,
с.Заліщики

Норії, стрічкові, транспортери ланцюгові, самопливне
обладнання

ТОВ “Агропартнер”

Чернігівська обл.

Самопливне обладнання

“Попаз” АС

Одеська обл., с.Виноградівка

Норія стрічкова

ТОВ “Багва”

Черкаська обл., с.Багва

Транспортери стрічкові

СТОВ “Требухівське”

Київська обл., с.Требухів

Норії стрічкові

ТОВ “Вітчизна”

Сумська обл., с. Питомник

Самопливне обладнання

