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MAŞINI DE DECORTICAT 
SEMINŢE DE FLOAREA - 

SOARELUI 

 
 

cu capacitatea de                                    
    
 
 

  
 

Vă oferim, în calitate de IMPORTATOR EXCLUSIV pentru România şi Republica Moldova, 
maşină de decorticat seminţe.  
 
Pentru orice detalii vă rugăm să vă adresaţi la numerele de telefon menţionate pe antet.  
De asemenea, vă invităm să ne vizitaţi show-room-ul deschis în cadrul Complexului 
“Bucureşti Construct” , situat în Bulevardul Timişoara 103-111, Sector 6 Bucureşti, Tel : + 40 
31 4327060, Fax : +40 314327061, unde specialiştii noştri vor răspunde la întrebările Dvs. 
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COMPANIA ANULUI 2009 
ÎN REPUBLICA CEHĂ 

 

                2.000 kg. seminţe  pe oră 



                                                                                                        OFERTĂ DE DECORTICAT 

 

DDeessccrriieerreeaa  pprroocceessuulluuii  tteehhnnoollooggiicc  ::  
 

• Oferta include un aparat pentru decorticarea seminţelor de floarea soarelui şi pentru 
înlăturarea cojilor înainte de presare. Procentul de seminţe decorticate faţă de 
seminţele cu coajă poate fi modificat cu ajutorul aparatului de reglare a frecvenţei. 
Acesta reglează intensitatea de lovire a seminţelor. 

• Separarea cojilor de seminţe este realizată pe principiul suprapunerii forţelor la locul 
de ieşire din aparatul de decorticare. Acesta funcţionează pe principul trierii 
materialului eliminat în două fracţiuni de bază, în funcţie de greutate. Seminţele de 
floarea soarelui care intră în aparatul de decorticat trebuie să fie curate, adică să nu 
aibă impurităţi. 

  
DDeessccrriieerreeaa  pprroocceessuulluuii  tteehhnnoollooggiicc  ::  
  

• Utilajul va fi construit în conformitate cu Ordonanţa nr.  2001/95/ES referitoare la 
siguranţa generală a produselor.  

• Utilajul livrat are în dotare o instalaţie electrică şi elemente pentru comandă. În cazul 
unei defecţiuni, dispozitivul este protejat prin sistemul de blocare automată. 

• Întregul utilaj este conceput să funcţioneze semiautomat; trebuie controlat la intervale 
regulate de către un membru al personalului.  

• Utilajul este format dintr-un ciclon, decojitor, furtune de legătură, construcţie metalică, 
instalaţie electrică. 

• Puterea electrică instalată este de 5,2 kw. 
• Capacitatea : 2.000 – 5.000 kg. seminţe pe oră  

 
Preţ :   
 

Preţurile sunt în EURO, fără TVA,  în condiţia de livrare depozit Bucureşti şi sunt valabile 
pentru perioada   

 
 01.01.2011 – 30.06.2011  

 
Condiţii de plată : în lei la cursul Lei/Euro al BNR din ziua plăţii, astfel : 

• 50 % , avans, plătibil la 3 (trei) zile de la semnarea contractului 
• 50 % , plătibil cu 1 (una) săptămână înainte de livrare  

 
Termene de livrare : Termenele de livrare se încadrează în 6 – 8 săptămâni de la plata 
avansului. 
 
 
În cazul în care doriţi detalii sau lămurirea unor neclarităţi, vă rugăm să nu ezitaţi să ne 
contactaţi. 
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