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Zajištění financování formou exportního úvěru

ENVIRMINE spol. s r.o.
Žerotínova 1099/21
702 00 Ostrava
www.envirmine.cz

Představení společnosti
•

Založena v roce 1992
- dodávky technologií na zpracování popelovin

•

V roce 1998 založena pobočka Žamberk

•

Realizované projekty

- rozšíření činnosti do dalších oblastí průmyslu

- celkový počet realizovaných projektů – 175 (v Norsku, Polsku, Německu,
Slovensku, Maďarsku)
- celková hodnota realizovaných projektů – 225 mil. EUR
•

Certifikát ČSN EN ISO 9001 získán v roce 2006
- zvyšováním kvalifikace managementu а pracovníků, kvality výroby a dodávek
certifikát jakosti úspěšně obhajován

Rozsah dodávek a realizace
•

Zpracování projektové dokumentace
(územní a stavební řízení, dokumentace provádění stavby, dokumentace skutečného
provedení stavby. Vlastní projekční kancelář připravuje kompletní projektovou
dokumentaci pomocí softwaru CAD 3D )

•

Vývoj a výroba zařízení pro technologické dodávky

•

Dodávky staveb “na klíč“

•

Nákup a zajištění subdodávek

•

Montáž, šéfmontáž, stavební dozor

•

Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

•

Záruční a pozáruční servis

Obory činnosti
1.

Energetika a teplárenství

2.

Výroba stavebních hmot, cementárny, vápenky

3.

Těžba a zpracování surovin, hutní průmysl

4.

Ekologie a zpracování odpadů

5.

Chemie a potravinářství

6.

Keramický a sklářský průmysl

7.

Zemědělství - posklizňové linky, výrobny krmných směsí

Obory činnosti
1. Energetika a teplárenství
•
•
•
•
•

Vykládka, skladování, třídění, úprava a
doprava paliva
Popílkové a škvárové hospodářství –
doprava, skladování a expedice
Výroba stabilizátu - míchání popílku a
produktu odsíření
Systém odsíření spalin kotlů
Centrální průmyslové vysavače
obslužných prostor provozů

Reference:
Suchý odběr popelovin ETB
Dalkia Česká Republika, a.s. – Ostrava
Hlubinná vykládka paliva
Dalkia Česká Republika, a.s. - Kolín

Obory činnosti
2. Výroba stavebních hmot, сementárny, vápenky

•

•

Výroba maltových, betonových směsí a tmelů
•

Skladování, doprava, dávkování komponent

•

Míchání, balení, paletizace a expedice

Výroba cementu
•

Příjem, skladování, dávkování, drcení,doprava vstupních
surovin

•

Výroba surovinové moučky – mletí, sušení

•

Výpal portlandského slínku

•

Mletí, skladování a expedice cementu

Reference:
Skladování a doprava odprašků slinku - Cement Hranice, a.s.
Dávkování popílku do cementu - Cement Bohemia a.s.
Cementárna Králův Dvůr

Obory činnosti
3. Těžba a zpracování surovin, hutní průmysl
Systém dopravy nerostných surovin
•

•

Třídění a drcení nerostných surovin
•
•
•

•

Doprava nákladními automobily, Pásové dopravníky,
vibrační žlaby
Třídění na jednotlivé frakce
Separace hlíny a hlušiny
Drcení na požadované frakce

Skládkování tříděných a drcených frakcí
•
•

Haldovací pásové dopravníky, expediční nakládka
nákladních automobilů a vagonů
Volná skládka, skladování v betonových bunkrech

Reference:
Skladování, doprava a dávkování kaolinu - LIAS Vintířov

Obory činnosti
4. Ekologie a zpracování odpadů
•

Technologické celky pro zpracování odpadních
surovin z elektráren, tepláren, dolů, hutí a sléváren

•

Linky na drcení a třídění odpadů z průmyslu a
domácností

•

Linky na výrobu a úpravu štěpky a pelet z biomasy

•

Recyklace plastů a pneumatik

•

Čištění průmyslových odpadních vod

Reference:
Solidifikační linka - .A.S.A.

Obory činnosti
5. Chemie a potravinářství

•

Skladování, doprava, dávkování vstupních
komponent

•

Homogenizace, míchání s nástřikem kapalin

•

Dávkování a rozmíchávání sypkých hmot v
kapalinách

•

Expedice, balení, pytlování, paletizace
vyrobených surovin

Reference:
Homogenizace dextrinu, nakyselování škrobu
Škrobárny Horažďovice a.s.
Pneudoprava, skladování, expedice syrovátky
Madeta a.s. Jindřichův Hradec

Obory činnosti
6. Keramický a sklářský průmysl
Příjem a skladování vstupních surovin
Výroba hmoty pro lisování keramiky a
porcelánu
•

Dávkování, mletí, sušení komponent

•

Drcení a homogenizace keramické hmoty

•

Míchání hmoty s nástřikem kapalin na
požadovanou plasticitu a vlhkost

Reference:
Homogenizace sypkých materiálů - Keramtech s.r.o. Žacléř
Pytlovací zařízení - MKZ a.s. Rájec - Jestřebí

Obory činnosti
7. Zemědělství
Posklizňové linky
•
•
•
•

Zásobníky pro příjem surovin
Předčištění a čistění surovin s aspirací
Sušení, doprava a skladování surovin
Expedice surovin

Výrobny krmných směsí
•
•
•
•

Příjem, doprava a skladování vstupních
surovin
Dávkování, drcení, šrotování, míchání
Extrudace, chlazení, třídění směsi
Expedice, balení, pytlování, paletizace

Reference:
Komplexní dodavky:
Osek u Rokycan, Skalice nad Vltavou, Šlapanice u Brna,
Slavkov u Brna, Komořany u Vyškova

Zpracování biologických odpadů procesem anaerobní
digesce
Přibyšice u Benešova , Vranovice nad Svratkou.
Poběžovice

Dodavatelský program
1.

Příjem, skladování, expedice a balení sypkých materiálů

2.

Mechanická a pneumatická doprava materiálů

3.

Míchání, dávkování a vážení sypkých materiálů

4.

Třídění a drcení materiálů

5.

Odprášení, filtrace, průmyslové vysávání

6.

Zařízení pro výrobu a úpravu stlačeného vzduchu

7.

Čistění průmyslových odpadních vod

Dodavatelský program
1. Příjem, skladování, expedice a balení sypkých materiálů
•
•

•

•
•
•

Skladování v zásobnících v bezprašném provedení
Vykládka a nakládka automobilových a vlakových
cisternových vozů, nákladních automobilů,
kontejnerů a velkoobjemových vaků BIG-BAG
Příslušenství sil – čidla měření hladiny, bezpečnostní a
provozní uzávěry, měření teploty, odprašovací filtry,
provzdušňovací zařízení
Zařízení pro homogenizaci v zásobnících
Vynášecí zařízení ze zásobníků – Šnekové dopravníky,
pásové dopravníky, vibrační a posuvné podlahy
Balení, pytlování, paletizace

Dodavatelský program
2. Mechanická a pneumatická doprava materiálů

•

Mechanická doprava

•

Klasické pásove dopravníky, dopravníky
FLEXOVELL, hrablové dopravníky
Šnekové a spirálové bezhřídelové dopravníky
Korečkové elevátory a kabelkové dopravníky
Vibrační podavače a žlaby

•
•
•

•

Pneumatická doprava

•

Nízkotlaká doprava (ejektorové směšovače)
Středotlaká doprava (dmychadlová)
Vysokotlaká doprava (komorové podavače)
Pneumatické dopravní žlaby

•
•

Dodavatelský program
3. Míchání, dávkování a vážení sypkých materiálů
•
•
•

Míchačky – kontinuální, diskontinuální
• lopatkové, šnekové
Nástřik kapalin
Dávkování materiálů – objemové, hmotnostní
• Dávkovací šnekové dopravníky, turnikety
• Vážící pásové a šnekové dopravníky
• Dávkovací vážící zásobníky

Dodavatelský program
4. Třídění a drcení materiálů
•

Vibrační třídiče :
•

•
•

Kruhové kývavé třídiče :
•
•

•
•

přesné sítování i velmi jemných materiálů
třídící rozsah 0,03 mm - 10 mm s výkony 30 kg/h do 30
t/h

Optoelektronické třídiče (třídění na základě rozlišení
barev)
Drtiče určené pro drcení:
•

•

Sítování suchých i mokrých materiálů dle potřebného
výkonu
Sítování až na hranici 0,03 mm

Kameniva, uhlí, vápence, nerostných surovin,
potravinářské suroviny

Speciální drtiče
•
•

Dřeva, plastů, papíru, pneumatik, kabelů, odpadů
Drcení, třídění a recyklace stavebních odpadů

Dodavatelský program
5. Odprášení, filtrace, průmyslové vysávání
•

Filtrační stanice – odsávání prašnosti z
technologických linek a zařízení

•

Tlakové mlžení – odstranění prašnosti rozprašováním
vodní mlhy

•

Vodní děla – potlačení prašnosti na skládkách paliva

•

Průmyslové centrální vysavače, mobilní vysavače

Dodavatelský program
6. Zařízení pro výrobu a úpravu stlačeného vzduchu
Dodávka, montáž kompresorových stanic
•

Kompresory, sušičky a filtrace stlačeného vzduchu

•

Potrubní rozvody a tlakové zásobní nádoby
stlačeného vzduchu

•

Zařízení pro uzavírání a regulaci tlakového
vzduchu

•

Zařízení pro odvod a čištění kondenzátu z
kompresoru

Dodavatelský program
7. Čistění průmyslových odpadních vod
Čištění průmyslových odpadních vod
•
•
•
•
•

Čistění fenolčpavkových vod metodou flotace čistící výkon 15-100
m³/hod
Čistění vod znečistěných ropnými deriváty (NEL) čistící výkon od 1 m³
Čistění mlékárenských vod a vod ze zpracování masa (EL) čistící
výkon od 1m³
Kalové koncovky, zahušťování kalů s vysokou účinností a minimálními
nároky na zastavěný prostor
Kalolisy

Organizace exportního financování
Financování dodavek lze zajistit formou exportního
úvěru, který může být poskytován českou bankou na
základě pojištění státní exportní a garanční pojišťovací
společnosti EGAP.
Exportní financování:
1. Na odběratelské riziko importéra bez zajištění bankovních

záruk
2. Na odběratelské riziko importéra se zajištěním bankovních
záruk

1. Schéma exportního financování
bez zajištění bankovních záruk
Smlouva
Dodávka

Platba

Doklady

Česká banka

Importér

2. Schéma exportního financování
se zajištěním bankovních záruk

Importér

Platba

Smlouva
Dodavky
Doklady

Exportní smlouva

Pojistní
smlouva

Česká banka

Platby
Doklady

Banka
importéra

Kontakty

