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KVALITU „DĚLÁ“ POSKLIZŇOVÁ ÚPRAVA

Úprava a  skladování zemědělských plodin je nedílnou součástí 

zemědělské výroby. Zařízení pro tyto účely však musí splňovat 

náročné požadavky na kvalitu a  spolehlivost. Z  tohoto důvodu 

firma SIAGRA s. r. o. klade velký důraz na výběr svých tuzemských 

a evropských dodavatelů.

Společnost SIAGRA patří k největším dodavatelům sušáren, čističek 

a obilních sil v České republice. Její pracovníci se již více než 30 let 

specializují na dodávky a montáže posklizňových linek a jejich zku-

šenosti jsou zárukou kvality provedeného díla.

Firma dodává sortiment zařízení od osvědčených výrobců, který 

obsahuje čističky MAROT a SCHNEIDER JAQUET (SJC), sušárny 

zrnin LAW, obilní sila SYMAGA, dopravníky, příjmové koše, expe-

diční zásobníky, pásové sušárny, technologie na provzdušňování 

a nově také optické třídiče SATAKE.

KVALITNÍ ČIŠTĚNÍ A TŘÍDĚNÍ 
Společnost SIAGRA s. r. o. nabízí čističky zrnin od dvou renomo-

vaných výrobců. Čističky MAROT se vyrábí od roku 1847. 

Využívají kombinaci aspirace a válcových sít, která jsou řazena za 

sebou. Dokážou předčistit, čistit a  třídit široké spektrum země-

dělských komodit. Lze je rovněž využít pro úpravu máku a jiných 

speciálních plodin. Jedná se o  moderní, výkonné a  energeticky 

velmi úsporné stroje, které pracují bez vibrací. Jejich jednoduchá 

konstrukce zajistí provozovateli bezporuchový a  levný provoz. 

O kvalitě svědčí skutečnost, že v ČR jich bylo instalováno přes 150 

kusů.

Čističky zrnin SJC jsou určeny pro podniky, které upřednostňují 

zařízení s plochými síty. Síta jsou zavěšena na odolných karbono-

vých tyčích, které zaručují velmi dlouhou životnost zařízení. SJC 

lze používat pro potravinářské i osivářské účely. Dvojitá vzduchová 

aspirace, krouživý pohyb sít a jejich čištění gumovými kuličkami je 

zárukou vysoké kvality výsledného produktu.

SUŠÁRNY ZRNIN LAW
Sušárny zrnin LAW představují absolutní vrchol v oblasti technologie 

sušení. Výkon se volí na míru zákazníkovi, kdy nejběžnější je rozsah 

od 2 do 60 t/h. Vybavení sušárny mohou tvořit filtry prachu, tlumiče 

hluku a další doplňky. K největším přednostem těchto sušáren patří 

osvědčený elektronický, detekční protipožární systém VIGITEMP. 

Další nepřehlédnutelnou výhodou je i  příznivá energetická nároč-

nost, podpořená možností aktivní rekuperace tepla (úspora paliva 

činí až 20 %). Tepelným médiem může být zemní plyn, propan, olej 

apod. Byly ale rovněž postaveny sušárny s vytápěním pomocí balíků 

řepkové slámy nebo teplem z bioplynové stanice.

OBILNÍ SILA SYMAGA = KVALITNÍ SKLADOVÁNÍ 
Firma SIAGRA dlouhodobě spolupracuje s lídrem ve výrobě pozinko-

vaných obilních sil – společností SYMAGA. Jsou vyráběna s objemy 

od 7 m3 do 25 000 m3. Sila SYMAGA disponují unikátním zinkováním 

600 g/m2, čímž jsou na vrcholu protikorozní odolnosti. Sila je možné 

dodat s rovným dnem nebo na kuželové výsypce. K silům je standard-

ně dodáváno aktivní provzdušňování a  samozřejmostí je možnost 

sledovat teploty a množství uskladněného zrna.

NÁVRHY, PROJEKTY, DOTACE
SIAGRA s. r. o. provádí bezplatné konzultace, návrhy řešení, projekty

ke stavebnímu řízení, dodávky a montáže nových posklizňových

linek, rekonstrukce starších posklizňových linek.

Zájemcům ovšem dodáváme i jednotlivé stroje formou kusové

dodávky za účelem instalace vlastními silami.

Firma vám také může pomoci s vyřízením a získáním aktuálních 

dotací. 
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