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RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

Produkcja w zakresie czyszczenia i obróbki ziarna  
na mąkę i kaszę “pod klucz”

Produkcja ZAW-“NIWA” 25 i 50 t/h.

Młyny do gatunkowego przemiału pszenicy

Uniwersalne linie do przeróbki ziarna pszenicy, jęczmienia, grochu, kukurydzy i prosa

Linie do przeróbki gryki

Linie do przeróbki owsa

Linie do przeróbki kukurydzy z oddzieleniem kiełka

Linie płatków zbożowych

Sprzęt produkcyjny “OLIS” Sp. z o.o.

Sprzęt do przechowywania i suszenia zboża

Sprzęt do czyszczenia zboża

Sprzęt do produkcji mąki i kaszy

Sprzęt transportowy

Sprzęt do aspiracji

Sprzęt grawitacyjny

Sprzęt laboratoryjny

Usługi

Projektowanie

Montaż i uruchomienie

Przebudowy zakładów czyszczenia i obróbki zboża

Kompleksowe wyposażenie laboratoriów

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI

“OLIS” Sp. z o.o. 

PROJEKTUJE I WPROWADZA PRODUKCJE, OPRACOWUJE I PRODUKUJE 

SPRZĘT DO OCZYSZCZANIA, OBRÓBKI I KONTROLI JAKOŚCI ZBOŻA
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Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu, 
produkcji  i  wprowadzaniu do przemysłu 
technologii oraz sprzętu do przeróbki ziarna. 
Posiadamy oryginalne współczesne technologie i 
sprzęt we wszystkich głównych kierunkach 
czyszczenia ziarna, produkcji mąki i kaszy, co 
potwierdza się więcej niż 30 patentami w podanej 
branży. “OLIS” Sp. z o.o. produkuje ok. 200 nazw 
sprzętu i ma możliwość produkowania różnych 
kompleksów do czyszczenia zboża, młynów i linii 
do produkcji kaszy od etapu opracowywania do 
wp rowadzan ia  ob iek tów  do  uży t ku ,  z 
wykorzystaniem sprzętu naszej własnej 
produkcji. Wśród rozwijanych przez naszą firmę 
szczególną uwagę zwracamy na kontrolę jakości 
zboża i  produktów jego przetwórstwa.
Wyniki naszej pracy zostały wcielone w więcej niż 
20 modelach wyrobów laboratoryjnych, 
produkowanych seryjnie przez “OLIS”. Jesteśmy 
dumni z tego, że na Ukrainie, która jest 
największym światowym producentem ziarna, 
każde laboratorium z oceny jakości działa przy 
pomocy sprzętu, wyprodukowanego prez nas.

Nasza f i rma posiada i  wykorzystuje 
najbardziej współczesne technologie projektowania, konstruowania oraz obróbki metali, oraz 
zarządzania jakością i przedsiębiorstwem w całości. Poziom technologii i organizacja naszej 
produkcji pozwala zapełnić wysoką jakość wyrobów za przekonującą cenę i dostarczać je więcej 
niż do 15 krajów bliższego i dalszego zagranicy.

Podstawę badawczego i inżyniersko-technicznego personelu naszej firmy stanowią najlepsi 
absolwenci Odeskiej Narodowej Akademii technologii spożywczych, którzy otrzymali wielkie 
praktyczne doświadczenie na przedsiębiorstwach branży produkcji chlebnej. Podstawę grupy 
konstruktorskiej i personelu produkcyjnego stanowią byli pracownicy obrabiarko budowniczych 
firm Odessy, wielki profesjonalizm których jest znany daleko poza granicami naszego miasta.
Wynajdujemy, eksperymentujemy, projektujemy, konstruujemy, produkujemy, wprowadzamy, 
szkolimy i wciąż uczymy się sami. Wyróżniającą zasadą naszej działalności jest szukanie 
prostych metod rozwiązywania trudnych zadań technologicznych, co pozwala zapewnić znaczny 
efekt oszczędnościowy we wprowadzaniu. Dlatego nasze projekty i obiekty korzystnie różnią się 
efektywnością od tych, stworzonych z użyciem tradycyjnych metod.

Nasza wiedza i możliwości są otwarte i dostępne dla Państwa. Będziemy szczęśliwi przyjąć 
Państwa w naszej firmie i naszym mieście.

Sukcesów i kwitnięcia Państwa firmom.

Z poważaniem, Aleksander Wereszczyński

Dyrektor generalny
Doktor nauk technicznych

Aleksander Wereszczyński





SPRZĘT DO CZYSZCZENIA ZIARNA

SEPARATORY ZIARNA ŁUCZ ZSO
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Zalety:

1. Brak wibracji i obciążeń dynamicznych 
konstrukcji budowlanych;

2. Niezawodność, zapewniona przez prostotę i 
pojemność materiału konstrukcji;

3. Węzły łożyskowe, napędy i elementy 
elektryczne tylko czołowych europejskich 
producentów;

4. Separator powietrzny z zamkniętym cyklem 
powietrza nie potrzebuje dodatkowej 
instalacji wentylatora, cyklonu i wyciągu 
powietrza dla oczyszczania technologicznej 
objętości powietrza;

5. Brak uszkodzeń ziarna, co zapewnia 
efektywne wykorzystanie separatora dla 
oczyszczania materiału nasiennego;

6. Jako sita są wykorzystywane zwykłe 
materiały perforowane, które są zakładane i 
mocowane na bębnie bez nabijania na ramki 
lub jakiegokolwiek innego wcześniejszego 
przygotowania;

7. Efektywne czyszczenie wilgotnego i mocno 
zanieczyszczonego ziarna;

8. Zmiana kąta nachylenia bębna od 1° do 5°;

9. Wykorzystanie prostych, niezawodnych i 
bardzo efektywnych środków do czyszczenia 
sit;

10. Szeroka gama separatorów według 
wydajności pozwala na wybór optymalnego 
wariantu dla kompleksu oczyszczania ziarna.

Rys. 5. Schematy czyszczenia ziarna w separatorze sitowym

Oczyszczone
ziarno

Drobne
domieszki

Wyjściowe
ziarno

Lekkie
domieszki

Duże
domieszki

Parametry techniczne:

* — moc śilnika elektrycznego jest podana z uwzględnieniem instalowania separatora z WSZ z zamkniętym obiegiem powietrza
** — moc śilnika elektrycznego jest podana z uwzględnieniem instalowania separatora z WCH z otwartym obiegiem powietrza.

Model ŁUCZ ŁUCZ ŁUCZ ŁUCZ ŁUCZ ŁUCZ ŁUCZ
  ZSО-35  ZSО-50 ZSО-75 ZSО-100 ZSО-150 ZSО-200 ZSО-300
Czyszczenie 
wstępne, do t/h 35 50 75 100 150 200 300
Czyszczenie 
pierwotne, do t/h 15 25 50 50 100 150 200
Czyszczenie wtórne (sortowanie,  
kalibrowanie), do t/h 5 7,5 10 15 20 25 30
Ilość sekcji bębna
sitowego, szt 3 4 4 3 4 5 6
Średnica bębna
sitowego, mm 600 600 900 1260 1260 1260 1900
Moc śilnika  
elektrycznego, kW  5,85*   8,1*  8,1*  12,6*  12,6*   6,6**  23,1*
Masa, kg 1675 1925 3040 3740 4350 5760 6700
Wymiary gabarytowe, mm:**
długość 3300 4402 5121 5618 5565 6600 8340
szerokość 1860 1056 2594 3177 2685 2780 2670
wysokość 3370 2655 4444 5237 4045 4060 5833
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PRODUKCJA KOMPLEKSÓW DO CZYSZCZENIA ZIARNA

Maszyny do czyszczenia ziarna ZAW-“NIWA”
wydajności 25 t/h i 50 t/h

«OLIS» Sp. z o.o. jest producentem 
maszyn do czyszczenia ziarna nowego 
pokolenia. ZAW-“NIWA”-25 i ZAW-“NIWA”-
50B zostały zaprojektowane i stworzone na 
bazie separatorów ŁUCZ ZSO według nowego 
schematu technologicznego, który odpowiada 
współczesnym wymaganiom i zasadom 
projektowania i budownictwa.

Zalety:
1. Konstrukcja ZAW-“NIWA” jest racjonalna dla 

eksploatacji i odpowiada wszystkim 
współczesnym wymaganiom i normom 
projektowania i budownictwa;

2. Dla kompletowania wykorzystuje się 
niezawodny sprzęt produkcji «OLIS» Sp. z 
o.o.;

3. Schemat technologiczny stwarza szerokie 
możliwości obróbki ziarna (różne stopnie 
oczyszczania, kalibrowania);

4. Obecność systemu aspiracyjnego zwiększa 
bezpieczeństwo eksploatacji i zapewnia 
odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne 
dla obsługującego personelu;

5. Systemy kierowania, ochrony i sygnalizacji 
pozwalają minimalizować ilość personelu, 
który eksploatuje oraz obsługuje sprzęt, 
zwiększają bezpieczeństwo, usuwają 
możliwe nieprawidłowości.

6. Przewidziana jest możliwość dodatkowego 
podłączenia różnego sprzętu 
technologicznego w celu rozszerzenia 
możliwości kompleksu;

7. Projekt przewiduje stopniową instalację do 
ZAW-“NIWA” suszarki, części nasiennej z 
instalacją próbników i stołów 
wibropneumarycznych, działu do długiego 
przechowywania i ważenia ziarna, 
laboratorium do kontroli jakości ziarna.

Maszyna do czyszczenia ziarna             
ZAV-“NIWA”-25:

1. Przyjęcie ziarna 25 t/h – norie NZ-25

2. Czyszczenia ziarna 25 t/h – separator 
ŁUCZ ZSO–40

3. Wyładunek ziarna 25 t/h

Maszyna do czyszczenia ziarna
ZAV-“NIWA”-50:

1. Przyjęcie ziarna 50 t/h – norie NZ-25

2. Czyszczenia ziarna 50 t/h – separator 
ŁUCZ ZSO–75

3. Wyładunek ziarna 50 t/h

ZAW-“NIWA”-50BZAW-“NIWA”-25
Etapy montażu i uruchomienia
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LINIE DO PRODUKCJI KASZY

WĘZŁY DO WZBOGACANIA KASZY UOK

Węzły do wzbogacania kaszy UOK są 
przeznaczone do oddzielenia trudnych do 
oddzielania domieszek w kaszach oraz 
przygotowania materiału nasiennego. Węzły do 
wzbogacania kaszy UOK składają się ze stołu 
pneumo sortującego SPS z własną konstrukcją 
metalową, aspiracją, częścią elektryczną oraz 
automatyką.

UOK są wykorzystywane:
-  Jako osobna linia do wzbogacania kaszy;
-  Dla przygotowania materiału nasiennego;
-  Jako dodatkowa linia do oddzielenia 

trudnych do oddzielania domieszek w 

komplecie z Linią do produkcji kaszy 

“OPTIMATIK–K”.

Zalety:
1. Konstrukcja zapełnia wygodę i dokładność 

regulacji produkcji i zapełnia wysoką jakość;
2. Racjonalne rozmieszczenie sprzętu pozwala 

optymizować eksploatację i obsługiwanie;
3. Transport produktu po linii technologicznej 

odbywa się za pomocą transportu 
pneumatycznego;

4. Stosowane są nowe rozwiązania w 
kierowaniu, pozwalające znacznie zwiększyć 
długowieczność i odstęp pomiędzy 
renowacją sprzętu;

5. W konstrukcji napędu i sprzętu 
elektrycznego są wykorzystane elementy 
najlepszych światowych producentów;

6. Obecność systemu aspiracyjnego zwiększa 
bezpieczeństwo eksploatacji i zapewnia 
odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne 
dla obsługującego personelu.

Zestaw węzłów wzbogacania kaszy UOK

Nazwa                         UOK-1                          UOK-2

  Model Ilość, szt. Model Ilość, szt.
3 3Zbiornik gromadzący Е = 5 м  1 Е = 3 м  1

Stół wibropneumatyczny  SPS-3,5 1 SPS-1,0 1

Wentylator BC-14-46-5 1 BC-14-46-4 1

Cyklon rozładowczy z napędem i zaworem obrotowym  BCR-290 1 BCR-290 1

Cyklon rozładowczy z napędem i zaworem obrotowym  BCR-340 1 BCR-340 1

Wentylator WWT-5 1 WWT-5 1

Cyklon z napędem i zaworem obrotowym UC-38-550 1 UC-38-550 1

Niosąca konstrukcja metalowa --- 1 --- 1

Tablica rozdzielcza --- 1 --- 1

Komplet transportu pneumatycznego --- 1 --- 1

Komplet aspiracyjnych kanałów wentylacyjnych  --- 1 --- 1

Wydajność  do 3 t/h --- do 3 t/h ---
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KONTAKTY

“OLIS” Sp. z o.o.
65098, Ukraina, miasto Odessa, ulica Stołbowaja, 28/3

Adres e-mail: info@olis.com.ua 

Telefon: +38 (048) 752 85 58

Mob. Telefon: +38 (096) 022-87-53

 +38 (068) 939-65-85   

Strona internetowa: www.olis.com.ua

OLIS


