
APIE ZUMEC: 

ZUMEC yra vienas didžiausių aukštos kokybės transporto įrangos gamintojų žemės ūkiui ir maisto 
pramonei. Įmonės pasiūloje – platus vertikalių ir horizontalių konvejerių asortimentas, skirtas pakrauti ir iškrauti birias 
medžiagas, tokias kaip grūdai, miltai, pašarai, granulės, granulės ir visi kiti produktai, laikomi sandėliavimo bokštuose 
ar sandėliuose.  

Įmonė ZUMEC buvo įkurta 1974 metais. Nuo pat pradžių ji buvo susijusi su mechanikos pramone ir plačiai 
suprato metalo apdirbimą. Daugiau nei 30 metų patirtis, įmonėje dirbantys aukštos klasės specialistai ir modernus 
technikos parkas užtikrina kokybišką produkciją, patvirtintą ISO9001: 2015 sertifikatais bei prekės ženklo žinomumą 
šalyje ir užsienyje.  

ZUMEC yra viena didžiausių aukštos kokybės transporto įrangos, skirtos žemės ūkiui ir maisto pramonei, 
gamintojų. Įmonės pasiūloje – platus vertikalių ir horizontalių konvejerių asortimentas, skirtas pakrauti ir iškrauti birias 
medžiagas, tokias kaip grūdai, pašarai, granulės ir visi kiti produktai, laikomi  įvairiuose saugojimo bokštuose ir 
sandėliuose. Prietaisai taip pat yra puikus sprendimas vidaus transportavimui gamybos procesuose.  

Ilgametę patirtį turinti projektuotojų komanda leidžia ZUMEC įmonei atlikti kompleksinius objektų 
modernizavimus ir mechanizavimą. ZUMEC pasiūlymuose rasite visą asortimentą kaušinių elevatorių, taip pat 
horizontalių grandiklinių transporterių, kurių našumo parametrai nuo 20 t/h iki 200 t/h, pagamintų iš cinkuotų lakštų 
skardos DX51DZ275. 

ZUMEC gaminama įranga pelnė ūkininkų ir didelių įmonių pripažinimą. Visi gaminiai yra pagaminti pagal 
galiojančius reglamentus ir standartus, dauguma jų turi saugos sertifikatą. ZUMEC turi ilgametę patirtį, kuri pelnė 
klientų pripažinimą. Visa produkcija gaminama pagal galiojančius reglamentus, tai patvirtina sertifikatais. ZUMEC taip 
pat gamina įvairius skirstytuvus ir vamzdynus grūdų transportavimui. Galime pasiūlyti tiek apvalius, tiek kvadratinius 
vamzdžius.  

 

ZUMEC PRODUKCIJA: 

Zumec gaminami konvejeriai yra metalinės konstrukcijos – pagaminti iš cinkuoto lakšto – ir tokių elementų kaip 
elastinės juostos, patvarios grandinės, besisukančių guolių su tvirtinimo varžtais.  

Priklausomai nuo to, ar prietaisai turi transportuoti produktus tiesia linija, kampu, horizontaliai ar vertikaliai, jie 

gaminami skirtingai. 

  



Juostiniai transporteriai: 

Jie gali būti naudojami ne tik sandėliuose, bet ir žemės ūkio bei perdirbimo įmonėse – visur, kur kasdienio darbo dalis 

yra poreikis transportuoti birias ar smulkias medžiagas – su nedideliu svoriu.  

Juostiniai transporteriai sumažina kasdienio darbo kaštus, todėl darbas bus efektyvesnis ir efektyvesnis. Zumec gali 
pagaminti juostinį transporterį pagal individualius jūsų poreikius. 

Kaip ilgalaikis tokių sprendimų gamintojas, galime pateikti konvejerį, pritaikytą per valandą pervežti iki 50, 80 ar 100 
tonų grūdų. Visi modeliai garantuoja efektyvų ir saugų transportuojamų grūdų paskirstymą nuo taško A ir taško B.  

Esant poreikiui galima uždengti transportavimo liniją, kuri užtikrins visišką jos sandarumą (tai ypač svarbu, kai linijos 
eksploatuojamos už saugyklos ribų).  

Mūsų siūlomi sprendimai gali būti montuojami tiesia linija (lygiagrečiai) arba su nedideliu nuolydžiu. 

Svarbiausi privalumai: 

• Neskaldo ir nemala grūdų 

• Žemas gedimų procentas 

• Mažos energetinės sąnaudos 

ZUMEC gamina įvairaus našumo juostinius transporterius: 

• iki 50t/val. 

• iki 80t/val. 

• iki 100t/val. 

• iki 200 t/val. 

 

Kaušiniai elevatoriai: 

Tokie konvejeriai yra geriausias sprendimas transporto sistemoms, kuriose dėl gamybos etapų birias medžiagas reikia 
perkelti į aukštesnį aukštį. Kaušiniai konvejeriai dažniausiai naudojami perdirbimo, žemės ūkio, maisto ir chemijos 
sektoriuose. Jų naudojimas yra susijęs su mažomis eksploatavimo išlaidomis. 

Svarbiausia jų užduotis – produktus gabenti į sandėlius ar bokštus. ZUMEC gaminami įrenginiai yra patikimi, tai 
liudija mūsų atlikti darbai kur yra didelės grūdų saugyklos, pašarų gamyklos ir kt. 

Šio tipo konvejerio konstrukcija visų pirma pagrįsta kaušeliais, kurių paskirtis yra transportuoti grūdus vertikalia linija 
aukštyn. Jie tvirtinami ant diržų, varomų elektros varikliu.  

Kaušinis elevatorius susideda iš diržo, einančios per du skriemulius. Mūsų mašinos yra pagamintos iš nerūdijančio 
(cinkuoto) plieno ir turi gerai sukonstruotus mechanizmus, kurie niekada neužstrigs.  

Dėl to darbai, susiję su birių medžiagų krovimu, gerokai paspartės ir taps ekonomiškesni, o tuo pačiu įrenginys tarnaus 
ilgai. 

Svarbiausi kaušinių elevatorių privalumai: 

• Patikimumas 

• Našumas 

• Žemas gedimų procentas 

• Mažos energetinės sąnaudos 

 

 



Kuo skiriasi kaušiniai elevatoriai? 

Visų pirma, jie kelia krovinius į skirtingus aukščius ir gali turėti skirtingą judėjimo greitį. Jų elementai, į kuriuos 
kraunamos birios medžiagos, gali skirtis talpa ir atstumais ant juostos.  

Visos šios savybės sudaro įrenginio efektyvumo vertę, kuri skaičiuojama tonomis per valandą, todėl kiekvienas mūsų 
klientas gali pritaikyti tinkamą konvejerį pagal savo individualius poreikius (medžiagų kiekį ir svorį, darbo greitį).  

ZUMEC gamina įvairaus našumo kaušinius elevatorius: 

• iki 20t/val. 

• iki 50t/val. 

• iki 80t/val. 

• iki 120t/val. 

• iki 200 t/val. 

 

Grandikliniai transporteriai: 

Jie išsiskiria sandarumu ir dideliu našumu. Transportavimo medžiaga gali būti pernešama horizontaliai arba tam tikru 

kampu. Zumec katalogo pasiūlyme horizontalūs grandikliai, kurie leidžia pernešti 20, 50, 120 arba 200 tonų per 
valandą. 

Zumec, kaip patyręs gamintojas, gali jums pagaminti – pilnai funkcionalius grandiklius. Grandikliniai modeliai, 

kuriuose transportuojama biri medžiaga pernešami ant specialios slystančios medžiagos, grandinė užtikriną minimalią 
trintį, taigi – garantuojama maksimalus sistemos efektyvumas ir funkcionalumas 

Dėl savo funkcionalumo šie transporteriai yra skirti bokštų pakrovimo sistemoms. Privalumas taip pat yra mūsų siūlomų 
sprendimų sandarumas ir galimybė naudoti srauto sklendes atskirose transporto sistemos dalyse.  

Mūsų teikiami grandikliai leis transportuoti grūdus horizontaliai ir tam tikru kampu.  

Svarbiausi privalumai: 

• Didelis našumas 

• Žemas gedimų procentas  

• Sandarumas 

ZUMEC gamina įvairaus našumo grandiklinius transporterius: 

• iki 20t/val. 

• iki 50t/val. 

• iki 120t/val. 

• iki 200 t/val. 

 

Duobiniai grandikliniai transporteriai: 

Tai puikus sprendimas sistemoms, kurioms reikalingas didesnis nei vidutinis našumas.  

Duobiniai grandikliai naudojami priimti ir transportuoti atvežtus grūdus iš laukų supilant juos į priėmimo duobes. 

Tinkamų apsaugos priemonių naudojimas leido išgauti labai mažą trinties koeficientą ir didelį atsparumą smūgiams, dėl 
ko taip paruoštas duobinis grandiklinis transporteris naudojamas būtent priėmimo duobėse. 

 



Svarbiausi privalumai: 

• Didelis našumas 

• Mažas gedimų procentas 

• Puikus sandarumas 

ZUMEC gamina įvairaus našumo duobinius grandiklinius transporterius: 

• iki 20t/val. 

• iki 50t/val. 

• iki 120t/val. 

• iki 200 t/val. 

 

 

 

 

 

 

 

GRŪDŲ TRANSPORTERIAI IR PAPILDOMA ĮRANGA 

 

 

Kaušinis elevatorius ZPK 

Našumas: 20t/h; 50t/h; 80t/h;120t/h 

Naujiena: 200/h 

Grūdų tankis = 0,78t/m3  

             

 

Grandiklinis transporteris ZPZ 

Našumas 30-40t/h; 40-60t/h; 60-100t/h  

Grūdų tankis = 0,78t/m3 

 

 

 

 

 



 

Grandiklinis transporteris 

Našumas 120-200t/h –  

Grūdų tankis = 0,78t/m3 

 

 

 

 

Juostinis vežimėlis  ZPT 

Našumas – 50t/h 80t/h 120t/h Grūdų tankis = 
0,78t/m3 Juostinis konvejeris kartu su vežimėliu 
idealiai tinka horizontalioms saugyklos užpildyti, 
jo lengva konstrukcija suteikia galimybę pastatyti 
jį ant stogo kraigo ar ant bokštų, gravitaciniam 
produkto išmetimui bet kurioje sandėlio vietoje. 

 

 

„U“ tipo grandikliniai transporteriai  

ZPZU-50 

Našumas iki 20t/h 

Grūdų tankis = 0,78t/m3 

Grandininiai konvejeriai ZPZU-50 yra įrenginiai 
skirti horizontaliam (taip pat ir kampu) įvairių 
rūšių birių medžiagų transportavimui.  

Šie konvejeriai turi U formos korpusą, kuris iš 
viršaus užsandarinamas dangčiu. Korpuso viduje 
yra grandinė su kaušeliais, pagamintais iš 
atsparios dilimui medžiagos. Kaušiniai 
konvejeriai dažniausiai naudojami bokštų 
pakrovimui ir iškrovimui o taip pat ir paprastų 
sandėlių užkrovai. 

 

 

 

 

Didelis ZUMEC gaminių patikimumas ir 
tikslumas įmanomas dėl mūsų įgytos ilgametės 
patirties, taip pat dėl specialistų komandos bei 
modernios metalo apdirbimo ir formavimo 

įrangos.  

Mes siūlome įvairaus dydžio ir talpos kaušelius, 
specialaus dizaino pagal kliento poreikius. 

Galimi presuoto plieno, suvirinto, cinkuoto, 

nerūdijančio plieno, o taip pat iš plastiko lieti. 
 

 

 

 

 

 

 



Skirstytuvai yra nepakeičiamas bet kurios birių 
produktų atskyrimo linijos elementas.  

ZUMEC siūlo platų praktiškų skirstytuvų 
asortimentą. Tai visų pirma simetriniai ir 
asimetriniai skirstytuvai. Jie gali būti naudojami 
žaliavoms atskirti į sandėlius, bokštus ir kt.  

Skirstytuvai yra pritaikyti montuoti juos ant 

Zumec siūlomų standartinių vamzdynų skersmens 
ir transporterių. 

Valdymo tipo pasirinkimas priklauso nuo 

skirstytuvo įrengimo vietos. Jeigu skirstytuvai 
montuojami dideliame aukštyje ar sudėtingoje 
vietoje, rekomenduojama naudoti elektrinius 

skirstytuvus o kitais atvejais, esant lengvai 

pasiekiamam, sėkmingai galima naudoti rankinį 
valdymą. 

Privalumai:   - patogus veikimas 

- funkcionalumas 

- patikimumas 

 

 

Rankinės, elektrinės ir pneumatinės srauto 
sklendės 

Sklendės yra skirtos uždaryti ir atidaryti ir 
reguliuoti birių produktų srautą transportavimo 
linijose. Sklendės yra gaminamos iš cinkuotų ir 
nerūdijančių medžiagų. Sklendės yra 
nepakeičiamas bet kurio sandėlio ar bokštų 
transporterių elementas.  

Mūsų gaminio pranašumai yra šie: 

- labai stabili ir tvirta konstrukcija, 

- funkcionalumas, 

- konstrukcija, užtikrinanti dulkių ne pralaidumą, 

- didelis patikimumas ir ilgaamžiškumas, 

- sklendžių padėties ir avarinių būsenų 
signalizavimo valdymas  

 

 

Vamzdžiai, alkūnės ir sujungimo elementai  

Siūlome platų vamzdžių asortimentą, pagamintą 
iš cinkuoto plieno lakštų arba padengtų milteliniu 
būdu. Mūsų vamzdžiai taip pat gaminami su 
dilimui atspariu plastiku, kad būtų padidintas 
vamzdžių ilgaamžiškumas. Alkūnės yra 
nepakeičiamas beveik kiekvienos didelės birių 
medžiagų perdavimo linijos elementas ir yra 
pritaikytos montuoti ant mūsų standartinių 
vamzdžių ir konvejerių iš mūsų siūlomų. 
Sujungimas atliekamas naudojant sukamus 

flanšus arba sujungimo apkabas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Priėmimo duobė - savitakinė. 

ZUMEC asortimente yra grūdų priėmimo duobės, 
pagamintos pagal individualius klientų poreikius, 
pritaikomos objekto specifikacijai. 

Tokios duobės naudojamos priekabų 
iškrovimui  ir produktų perkėlimui į kitą įrangą 
skirtingais  konvejeriais. Zumec gamina 

savitakines duobes kartu su grotelėmis ir 
dangčiais. 

 

 



ZUMEC DARBAI: 
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