


AGRALEX produkuje:
 silosy płaskodenne i lejowe, 

 silosy nasienne,

 podnośniki kubełkowe,

 podnośniki kubełkowe - nasienne,

 przenośniki łańcuchowe,

 przenośniki taśmowe,

 kosze przyjęciowe,

 kosze przyjęciowe - nasienne,

 systemy transportu grawitacyjnego,

 zaprawiarki do nasion, 
 inne rozwiązania wg potrzeb klienta. 

AGRALEX zapewnia klientom:
 profesjonalne doradztwo w doborze 
indywidualnych rozwiązań, 

 budowę pod klucz, 
 szkolenie personelu, 
 asystę w pierwszych okresach użytkowania,

 indywidualny dobór maszyn i urządzeń,

 wsparcie serwisowe gwarancyjne 
i pogwarancyjne.

AGRALEX projektuje i buduje:
 magazyny płaskie,

 silosy,

 porty i terminale przeładunkowe,

 obiekty nasienne,

 obiekty do suszenia, czyszczenia i sortowania,

 obiekty do magazynowania, transportu 

i pakowania nawozów, 

 tłocznie oleju,

 mieszalnie pasz,

 inne rozwiązania wg potrzeb klienta. 

AGRALEX to to lider wśród europejskich producentów i dostawców maszyn oraz obiektów dla przemysłu 

zbożowego. Założony przez Aleksandra Lubińskiego, który działa w branży zbożowo-nasiennej ponad 40 lat. 

W tym czasie ( rma zdobyła wiodącą pozycję i markę na rynku. Firma powstała z fascynacji nowoczesnymi 

technologiami przechowywania, magazynowania i zaprawiania ziarna.

Motorem ( rmy jest kompetentny i wykwali( kowany zespół inżynierów, projektantów, technologów, konstruk-

torów i koordynatorów sprzedaży, których priorytetem jest dobieranie precyzyjnych rozwiązań do indywidu-

alnych potrzeb klienta. Projektując i tworząc nasze urządzenia stawiamy na ich wytrzymałość i funkcjonalność.

Dewizą ( rmy jest zapewnienie klientowi innowacyjnej technologii, nowoczesnych i precyzyjnych rozwiązań 

o przemysłowej jakości. Staramy się aby nasze urządzenia cechowały się najwyższą jakością, dlatego urządzenia 

marki Agralex są projektowane i produkowane w Polsce.

Bazując na ponad 40-letnim doświadczeniu i wiedzy, wiemy, 

że każdy klient wymaga indywidualnego traktowania. 

Z tą myślą stworzyliśmy wyjątkowe i innowacyjne systemy 

mające zastosowanie w naszych urządzeniach.

 WPS - Wear Protection System 

 System zabezpieczający przed zużywaniem się elementów 

 Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości podzespołów, mogących pracować 

 w najtrudniejszych warunkach i przy stałych maksymalnych obciążeniach, 

 doborze grubości, wytrzymałości i powłoki galwanicznej stali oraz płyty odpornej 

 na ścieranie, urządzenie może być bezawaryjnie eksploatowane przez wiele lat 

 przy minimalnym nakładzie ( nansowym.

 ESS - Energy Saving System 

 System zmniejszający zużycie energii

 Oparty o bardzo precyzyjną analizę zapotrzebowania na moc i doborze 

 energooszczędnych podzespołów eliminuje nadmierne zużycie energii. 

 Dzięki temu oszczędności energii mogą wynosić nawet do 40% w porównaniu 

 z innymi urządzeniami dostępnymi na rynku.

 CTS - Continuous Transport System 

 System zabezpieczający ciągłość transportu 

 Zabezpiecza ciągłość i trwałość transportu produktu, pozwala uniknąć awarii 

 powodującej przestoje. Jest to system łączący w sobie precyzyjny mechanizm  

 napinający, specjalnie dobranych pro( li kół oraz mechanizmów napędowych 

 i podtrzymujących. Dodatkowo system skutecznie obniża zagrożenia wybuchowe 

 podczas transportu produktów sypkich. 

 WES - Warranty Extension System 

 System Przedłużenia Gwarancji

 System umożliwiający otrzymanie ponadstandardowej gwarancji 

 na urządzenia Agralex, dzięki cyklicznym przeglądom serwisowym. 

Systemy

 WLS - Workload System 

 System Obciążeń Pracy

 Wszystkie elementy i podzespoły w urządzeniach są projektowane 

 i wykonywane, by sprostać najtrudniejszym obciążeniom pracy.

 LNS - Low Noise System 

 System Cichej Pracy

 System umożliwia dobór podzespołów i elementów urządzenia 

 w celu minimalizacji emisji hałasu. 



Posuwając się o krok naprzód, chcąc ułatwić dobór odpowiednich 

rozwiązań, stworzyliśmy pakiety, które odpowiadają oczekiwaniom 

nawet najbardziej wymagających klientów.

 SIP - Seed Industrial Package 

 Pakiet nasienny

 Pakiet integrujący unikalną konstrukcję urządzeń i podzespołów wykonanych 

 w taki sposób, by delikatnie traktować nasiona oraz zabezpieczać je przed 

 zgniataniem i uszkodzeniem. Ponadto pakiet ten zawiera podzespoły, 

 które umożliwiają dokładne i samoczynne czyszczenie urządzenia. 

 Wszystkie podzespoły kontrolowane są komputerowym systemem zarządzania, 

 który steruje cyklami czyszczenia.

 AEP - Anti Explosion Package 

 Pakiet antywybuchowy

 Pakiet ten integruje system CTS z odpowiednio umieszczonymi klapami 

 eksplozyjnymi i czujnikami w celu zabezpieczenia urządzenia przed 

 wybuchem, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. 

 EPP - Environmental Protection Package 

 Pakiet ekologiczny

 Pakiet dobrany do indywidualnych potrzeb klienta w celu zapobiegania 

 nadmiernej emisji pyłu z urządzeń. Wybierając spośród całej gamy ( ltrów 

 może być kon( gurowany w dowolny sposób.

 FEP - Filling - Empting Package 

 Pakiet Załadunkowo - Rozładunkowy

 Pakiet umożliwiający załadunek i rozładunek magazynu płaskiego 

 przy wykorzystaniu specjalnego przenośnika łańcuchowego pracującego 

 w ruchu poziomym i pionowym.

 DFP - Double Floor Package 

  Pakiet Podwójnej Podłogi

 Pakiet umożliwiający transport produktu w obu kierunkach, 

 bardzo dokładne dozowanie produktu oraz zapobiegający zapchaniu się 

 przenośnika łańcuchowego. 

 IPP - Intake Pit Package 

 Pakiet Przyjęciowy 

 Pakiet umożliwiający maksymalne wykorzystanie przestrzeni kosza 

 przyjęciowego poprzez dobór kątów kosza, dopasowanie wlotów 

 do urządzeń transportujących oraz doborze ich wydajności. 

Pakiety

 SEP - Service Package 

 Pakiet serwisowy  

 Pakiet usprawniający i ułatwiający obsługę i konserwację urządzeń. 

 ATP - Angle Transport Package 

 Pakiet Transportu Pod Kątem 

 Pakiet umożliwiający załadunek, transport i wyładunek produktu pod kątem. 

 FSP - Flat Storage Package 

 Pakiet do magazynu płaskiego 

 Pakiet umożliwiający wykorzystanie pełnej objętości magazynowej, 

 zniwelowanie stożka magazynowego, co poprawia wentylację ziarna. 

 NEP - No Energy Empting Package 

  Pakiet Rozładunku Grawitacyjnego

 Pakiet pozwalający na wyładunek silosów bez użycia urządzeń transportujących, 

 co oszczędza energię. Znacznie przyspiesza wyładunek silosów oraz umożliwia 

 wielostanowiskowy załadunek pojazdów. 

 TLP - Truck Loading Package 

 Pakiet Załadunku Pojazdów

 Pakiet umożliwia płynny i bezpyłowy załadunek pojazdów bez konieczności   

 ich przestawiania. 

 ZET  - Zet Package 

 Pakiet ZET

 Pakiet umożliwiający bardzo delikatny transport poziomy i pionowy produktu 

    za pomocą jednego urządzenia.

 GLP - Gentle Loading Package 

 Pakiet Łagodnego Załadunku

 Pakiet umożliwiający łagodny załadunek silosu, który zabezpiecza ziarno 

 i nasiona przed uszkodzeniem w trakcie załadunku.

 SSP - Stainless Steel Package 

 Pakiet Ze Stali Nierdzewnej

 Pakiet umożliwiający wykonanie urządzeń i elementów ze stali nierdzewnej, 

 który umożliwia m.in. transport nawozów i zwiększa odporność na korozję.

 

 HWP - Heavy Wear Package 

 Pakiet Intensywnej Eksploatacji

 Pakiet umożliwiający wykonanie urządzeń i elementów ze specjalnej 

 stali Hardox, która kilkukrotnie przedłuża wytrzymałość i żywotność.



Głowica:

 powierzchnia kontaktu ziarna z głowicą wyłożona płytą PEHD, 

 która zabezpiecza głowicę przed wytarciem,

  najniższe zużycie energii dzięki zastosowaniu najbardziej 

 optymalnego napędu do wymaganej wydajności,

  motoreduktory i łożyska najwyższej jakości mogące pracować 

 w najtrudniejszych warunkach przemysłowych i przy stałych 

 maksymalnych obciążeniach,

  urządzenie blokujące ruch powrotny,

  zastosowanie koła ażurowego zmniejszającego wagę jednostki, 

 chroniącego transportowany produkt przed zniszczeniem.

Nogi:

  łatwo montowalne elementy,

  elementy regulacji wysokości,

  rura inspekcyjna.

Kubełki:

  kształt zaprojektowany tak, aby zapewnić najefektywniejszą 

 pracę urządzenia, delikatny transport produktu 

 oraz optymalną wydajność urządzenia,

  wykonanie ze stali zwykłej, nierdzewnej lub plastiku.

Pas:

  pas przemysłowej jakości, antystatyczny,

  może być olejoodporny lub przeznaczony 

 do celów spożywczych.

Stopa:

  czujnik ruchu, 

  łatwy w obsłudze napinacz pasa,

  koło skonstruowane tak, 

 aby zapobiegać spadaniu pasa.

Podnośnik kubełkowy



Przenośnik łańcuchowy
Sekcje pośrednie

  możliwość zamontowania sekcji przyjęciowych 

 koszowych, łańcuch przykryty osłoną zabezpie-

 czającą przed jego zasypaniem, 

  podłoga wyłożona płytą PEHD, która zapewnia 

 niski poziom hałasu oraz wysoką odporność 

 urządzenia na ścieranie, co przedłuża żywotność 

 urządzenia,

  możliwość zastosowania podwójnej podłogi, 

 co sprawia, że jest możliwa dowolna kon( guracja 

 wysypu produktu,

  grube blachy zastosowane do konstrukcji - 

 w zależności od modelu od 2 do 6 mm,

  podłoga zakończona w sposób umożliwiający 

 dokładniejsze samooczyszczanie się urządzenia,

  łopatki zgarniające z PEHD umieszczone 

 co 2 m łańcucha,

  zabieraki powrotne, które czyszczą przenośnik 

 w momencie opróżniania,

  możliwość zamontowania dowolnej liczby 

 zasuw ze szczotką zgarniającą.

Sekcja napędowa

  szeroki zakres wydajności do 830 t/h,

  podzespoły wiodących światowych ( rm,

  czujnik przepełnienia oraz prędkości.



Przenośnik taśmowy

Sekcje pośrednie:

  pas olejoodporny, do kontaktu z żywnością,

  urządzenie nie powoduje niszczenia ziarna,

  solidne nogi zapewniające stabilną 

 pracę urządzenia.

Sekcja napędowa:

  szeroki zakres wydajności,

  bardzo mała moc napędu w stosunku 

 do wydajności w porównaniu do innych 

 urządzeń transportujących,

  niewielkie zużycie energii,

  napędy przemysłowej jakości, mogą pracować 

 w najtrudniejszych przemysłowych warunkach, 

 przy stałych maksymalnych obciążeniach.

Sekcja napinająca:

  czujniki liniowości pasa,

  czujnik prędkości,

  urządzenie oczyszcza się w 100% 

 - idealne pod nasiennictwo.

Wlot:

  możliwość zastosowania 

 sekcji przyjęciowych koszowych 

 na wlocie urządzenia.



Silosy wykonane są według najbardziej restrykcyjnych norm. 

Są idealnym rozwiązaniem do magazynowania ziarna, nasion, granulatów 

i innych produktów ziarnistych. 

  dostępne pojemności:

 - silos płaskodenny: 80 m3 - 14800 m3

 - silos lejowy: 37 m3 -1630 m3,

  przemysłowa jakość - obliczone 

 i zaprojektowane do kilkukrotnego 

 załadunku i rozładunku na dobę,

  powłoka galwanizacyjna od 450 do 600 g/m2, 

 co wydłuża dwukrotnie żywotność silosu,

  gwarancja na powłokę galwanizacyjną silosu 

 nawet do 40 lat,

  wykonanie z blachy falistej, co zwiększa 

 wytrzymałość i odporność na odkształcenia,

  możliwością bocznego wysypu ziarna,

  skalkulowane z uwzględnieniem obciążeń 

 wiatrem, śniegiem oraz ruchów sejsmicznych,  

  przystosowane do montażu monitoringu 

 temperatury oraz napowietrzania,

  wszystkie elementy oraz części są ogniowo

 galwanizowane (najtrwalsze z cynkowych pokryć),

  przemysłowej jakości wygarniacze wiodących 

 producentów, 

  drabiny z  płaskimi, antypoślizgowymi szczeblami,

  galerie składające się z poręczy, środkowej barierki 

 oraz dolnej listwy, która zabezpiecza przed 

 spadaniem drobnych przedmiotów, np. narzędzi,

  szczelność silosów: użycie specjalnych uszczelnia-

 jących neoprenowych podkładek pod śruby 

 oraz mastik-u pomiędzy łączeniami blach,

  normy: DIN 1055, EUROCODE-1,

  dostępne kąty nachylenia leja: 45o i 60o.

Silosy

Każdy silos może być wyposażony kompleksowo, poczynając od systemów 

napowietrzania, poprzez systemy rozładunku grawitacyjnego,  elektrycznego 

lub elektryczno-hydraulicznego, czujniki poziomu produktu w silosie, 

a kończąc na systemach monitoringu temperatury.



Agralex to wiodący producent zaprawiarek do nasion. 

40-letnie doświadczenie w dziedzinie zaprawiania oraz sprzedaż ponad 3500 

sztuk zaprawiarek, stawia Agralex na pozycji lidera na rynku europejskim. 

Szeroki asortyment urządzeń przystosowanych do pracy w małych, średnich 

i dużych gospodarstwach, jak również obiektach nasiennych. 

AL50P     
Zaprawiarka AL50P jest zaprawiarką porcjową. Jest łatwa w obsłudze 

i konserwacji. Wyposażona jest w rozpylacz rotacyjny, dzięki któremu 

ziarno jest równomiernie pokrywane zaprawą. Posiada odpylacz odbierający 

lekkie zanieczyszczenia i kurz przed cyklem zraszania. Gwarantuje to wysoką 

jakość i dokładność zaprawiania. Dzięki niewielkiej wydajności do 1 t/h 

jest odpowiednia dla małych i średnich gospodarstw rolnych. 

AGATA
Zaprawiarka Agata P212 pracuje w ruchu ciągłym. Jej regulowaną 

wydajność od 2-6 t/h pozwala na samodzielną pracę urządzenia,

 jak również na pracę w liniach technologicznych. Zaopatrzona jest 

w urządzenie odpylające odbierające lekkie nieczystości oraz kurz przed 

cyklem zraszania. System zaprawiania oparty jest na pracy rozpylacza, 

dzięki któremu ziarno jest równomiernie pokrywane zaprawą. 

Nowoczesna konstrukcja wpływa na wysoką jakość zaprawiania 

i niezawodność pracy. Jest odpowiednia dla średnich gospodarstw. 

Zaprawiarki

HANKA
Zaprawiarka Hanka jest przeznaczona do pracy w pełni zautomatyzowa-

nych liniach technologicznych, w których skład mogą wchodzić urządzenia 

transportujące, ważące, pakujące. Dzięki wysokiej wydajność od 10-25 t/h 

i możliwości dopasowania do potrzeb klienta oraz jakości zaprawiania, 

maszyna ta jest wykorzystywana w centralach nasiennych i w przemyśle 

nasienniczym. Wyposażana jest w system aspiracji, który odsysa lekkie 

nieczystości oraz kurz przed cyklem zraszania. 

AMELA - MOBILNA LINIA DO ZAPRAWIANIA
Zamontowana jest na przyczepce samochodowej, dzięki 

czemu może być transportowana do dowolnego gospo-

darstwa. Szybki montaż i demontaż oraz łatwa obsługa 

czyni Amelę maszyną uniwersalną. Zaprawione nasiona 

mogą być ładowane do małych worków, big bagów, 

jak również  bezpośrednio na przyczepę. Wyposażone jest 

w system aspiracji. System zaprawiania oparty na bazie rozpylacza 

rotacyjnego. Regulowana wydajność od 2 do 6 t/h. 

Prosta konstrukcja pozwala na obsługę różnej wielkości 

gospodarstw rolnych. Nowoczesna konstrukcja wpływa 

na wysoką jakość zaprawiania i niezawodność pracy.

HANKA 25 W
Hanka 25 W jest zaprawiarką nowej generacji niezwykle precyzyjna i w  pełni automatyczna. 

Precyzję dawki zaprawy w stosunku do ilości nasion zapewnia system ważąco-dozujący 

wyposażony w precyzyjną wagę taśmową dozującą nasiona i precyzyjne pompy dozujące 

zaprawę.

Opatentowany nowy system zraszania zapewnia równomierne pokrycie nasion zaprawą.

Kontrola nad jakością zaprawiania jest sterowana systemem komputerowym.  

Hanka 25 W jest bardzo nowoczesnym urządzeniem zaprojektowanym do pracy w pełni zautomatyzowanych 

liniach produkcyjnych. Wyposażana jest w urządzenie odpylające, które ma za zadania odpylić nasiona 

z kurzu przed cyklem zraszania oraz wytworzyć podciśnienie wewnątrz zaprawiarki, a tym samym zapobiec 

wydostawaniu się na zewnątrz kurzu i oparów zaprawy.

Zaprawiarka przystosowana jest do zaprawiania kilkoma zaprawami, których nie można ze sobą mieszać. 

Pozwala stosować gęste zaprawy (prosto z beczki) bez rozcieńczenia wodą, a woda pompowana jest 

oddzielna pompą.

Dodatkowym wyposażeniem są generator piany i dozowniki proszków.

Solidna konstrukcja urządzenia i użycie podzespołów najwyższej jakości gwarantują bezawaryjność 

urządzenia. Wszystkie części stykające się z preparatem wykonane są ze stali nierdzewnej lub ze specjalnych 

tworzyw.

Wszelkie regulacje dawki zaprawy i nasion przeprowadza automatycznie komputer. 

Zadaniem komputera jest również utrzymanie precyzyjnej dawki zaprawy podczas pracy zaprawiarki. 

Usterki w pracy zaprawiarki sygnalizowane są odpowiednim napisem na wyświetlaczu komputera.

Dane techniczne:

  Wymiary (dł. wys. szer.): 

2510 x 510 x 2000 mm,

  Masa: max. 450 kg,

  Rodzaj rozpylacza: rotacyjny,

  System dozowania zaprawy: 

pompa dozująca

  Moc silników: 1,37 kW,

  Wydajność: od 10 do 25 t/h 

  oraz 25 do 50 t/h



Rury

  Ich kwadratowy kształt sprawia, że wymagają mniejszego 

 kąta niż rury okrągłe, dzięki czemu potrzebują niższej 

 wysokości zabudowy. 

  Wykończone są ; anszami i łączone za pomocą spinek, 

 co zapewnia łatwy i szybki montaż.

  Wykonane ze stali odpornej na ścieranie. 

  Wykonujemy rury galwanizowane, malowane i ze stali 

 nierdzewnej.

Kolana

  W asortymencie kolana proste i skrętne. 

  W ofercie 12 typów kolan prostych i 7 typów kolan skrętnych 

 umożliwiających połączenia kątowe rur. 

  Na potrzeby klienta wykonujemy kolana niestandardowe.

Zasuwy

  W ofercie zasuwy sterowane pneumatycznie, elektrycznie 

 lub ręcznie o przepustowości do 800 t/h. 

  Prostota ich konstrukcji zapewnia długotrwałą, bezawaryjną 

 i bezobsługową eksploatację. 

  Zasuwy wykonujemy z blachy galwanizowanej, nierdzewnej 

 lub pokryte warstwą lakierniczą. 

 

Rozdzielacze

  W asortymencie posiadamy rozdzielacze 

 dwudrożne symetryczne i niesymetryczne, 

 które mogą być sterowane pneumatycznie, 

 elektrycznie oraz ręcznie. 

  Prostota ich konstrukcji zapewnia długotrwałą, 

 bezawaryjną i bezobsługową eksploatację. 

  Wykonujemy rozdzielacze 

 o przepustowości do 800 t/h.

Transport grawitacyjny Obsługa posprzedażowa

Naszym głównym celem jest, aby zoptymalizować działanie obiektu i uniknąć 

nieoczekiwanych kosztów naprawy. Obsługa posprzedażowa prowadzona jest 

przez specjalistów z naszych działów serwisowych, którzy swoją rozległą wiedzą 

zapewniają fachowe doradztwo.

Zapewniamy wsparcie techniczne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Nasze indywidualne 

rozwiązania serwisowe 

gwarantują optymalną 

wydajność i dłuższą 

żywotność urządzeń.  

Oferujemy szeroką gamę 

usług posprzedażowych, 

od prewencyjnej 

konserwacji do regular-

nych usług kontrolnych. 

Oferujemy fachową pomoc, 

zapewniamy, że wszyscy 

klienci uzyskają maksymalne 

korzyści z ich inwestycji. 

Stale inwestujemy w szkolenia 

i narzędzia. 

Nasi technicy są na bieżąco 

z najnowszą wiedzą techniczną 

i sprawnie udzielają wsparcia, 

a tym samym ograniczają 

ewentualne przestoje.



Realizacje

Magazyny i terminale przeładunkowe w portach

Magazyny płaskie

Magazyny zbożowe Obiekty nasienne

Linie nasienne




