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ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

| ΕΛ |

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
• Σιλό επίπεδα
• Σιλό με μεταλλικό κώνο 45°
• Σιλό με μεταλλικό κώνο 66°
• Σιλό ζωοτροφών
• Σιλό με ενισχυμένο δαχτυλίδι
• Σιλό ταχείασ φόρτωσησ
• Φυσούνεσ φόρτωσησ
• Αλυσομεταφορείσ
• Καδοφόροι αναβατήρεσ
• Περιστρεφόμενοι εξαγωγείσ (σκούπεσ)
• Κοχλίεσ
• Κοχλιομεταφορείσ
• Μεταφορικέσ ταινίεσ
• Σωληνώσεισ και εξαρτήματα ροήσ
• Δειγματολήπτεσ
• Σιδηροκατασκευέσ και εξαρτήματα

Από το 1980, η ΔΕΛΤΑ ΠΙ έχει διαρκή ανάπτυξη στη
μελέτη και κατασκευή συγκροτημάτων αποθήκευσησ, ξήρανσησ και επεξεργασίασ δημητριακών.
Μια μονάδα αποθήκευσησ δημητριακών αποτελείται από μεταλλικέσ αποθήκεσ (σιλό) και από τον
απαραίτητο εξοπλισμό για την διακίνηση και την
συντήρηση των δημητριακών, ζωοτροφών και
άλλων προϊόντων σε κοκκώδη μορφή. Χάρη στον
συνδυασμό τησ παραγωγήσ μασ και τησ συνεργασίασ με αξιόπιστουσ Ευρωπαίουσ κατασκευαστέσ
σιλό και συστημάτων διακίνησησ προϊόντων, η
ΔΕΛΤΑ ΠΙ παρέχει ολοκληρωμένεσ λύσεισ με
υψηλά στάνταρ τεχνολογίασ. Κάθε έργο που σχεδιάστηκε από την ΔΕΛΤΑ ΠΙ έχει μελετηθεί λεπτομερώσ, ώστε να ευνοείται η γραμμικότητα και η
απλότητα τησ κάθε διαδικασίασ.

ΠΡΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
• Προ-καθαριστήρια
περιστρεφομένου τυμπάνου
• Προ-καθαριστήρια αέρα
αντεστραμμένου κώνου
• Προ-καθαριστήρια “Delta” με κόσκινα
• Καθαριστήρια “Delta” με κόσκινα
• Προ-καθαριστήρια / Καθαριστήρια
“Delta Combi” με κόσκινα

Τα δημητριακά θεωρούνται σε όλον τον κόσμο από
τα πιο βασικά τρόφιμα και ζωοτροφέσ.
Είναι, συνεπώσ, σημαντική η σωστή παραγωγή,
συντήρηση και η διακίνησή τουσ.
Για τα καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα τησ
αποθήκευσησ δημητριακών η ΔΕΛΤΑ ΠΙ έδωσε μεγάλη προσοχή στην σωστή λειτουργία προκαθαρισμού, ξήρανσησ, ψύξησ και συντήρησησ.
Η διαδικασία προκαθαρισμού είναι να αφαιρεθεί η
σκόνη και οι ξένεσ ύλεσ που υπάρχουν στο σπόρο.
Η καλύτερη λύση είναι να εγκατασταθεί το σύστημα προκαθαρισμού αμέσωσ μετά το σημείο τησ
παραλαβήσ, για τη σωστή διατήρηση τησ ποιότητασ
του σπόρου και την αύξηση τησ αποτελεσματικότητασ του ξηραντηρίου.

ΞΗΡΑΝΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ,
ΒΙΟΜΑΖΑΣ
• Ξηραντήρια συνεχούσ ροήσ
• Ξηραντήρια ανακύκλωσησ
• Ξηραντήρια εξοικονόμησησ
ενέργειασ
• Ξηραντήρια οριζόντια κυλιόμενησ
ταινίασ

Η τεχνητή θερμική επεξεργασία των γεωργικών
προϊόντων είναι η πιο αξιόπιστη και πιο χρησιμοποιημένη μέθοδοσ για τη διασφάλιση τησ ποιότητασ
ακόμα και στη μακροχρόνια αποθήκευση.
Συχνά, όταν γίνεται η συγκομιδή των δημητριακών
και η περιεκτικότητά τουσ σε υγρασία δεν είναι
ασφαλήσ για αποθήκευση, είναι απαραίτητη η ξήρανση των δημητριακών για την πρόληψη τησ υποβάθμισησ τησ ποιότητασ και την αποφυγή
ανάπτυξησ μούχλασ. Έχει αποδειχθεί ότι η κύρια
αιτία τησ υποβάθμισησ τησ ποιότητασ των δημητριακών είναι η ακατάλληλη ξήρανση. Η ΔΕΛΤΑ ΠΙ
μπορεί να προσφέρει εγκαταστάσεισ ξήρανσησ, συνεχούσ ροήσ,
ανακύκλωσησ και εξοικονόμησησ ενέργειασ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κάθε πελάτη.

ΨΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ
• Ψυκτικά μηχανήματα
• Ανεμιστήρεσ
• Συστήματα αερισμού σιλό
• Σύστημα αερισμού κώνου
• Εξαρτήματα
• Σωληνώσεισ
• Συστήματα αεραγωγών
• Κανάλια αερισμού και διάτρητεσ σxάρεσ

Η ψύξη δημητριακών είναι ο πιο φυσικόσ και αποδοτικόσ τρόποσ για την σωστή συντήρηση τουσ,
και για την μείωση του κόστουσ ξήρανσησ.
Το ψυκτικό μηχάνημα λειτουργεί στην θέση του
ανεμιστήρα, επεξεργάζεται διαχειρίζεται και κλιματίζει τον αέρα που εισέρχεται στο σιλό.
Η αυτοματοποίηση τησ διαχείρισησ ψύξησ με PLC,
σε σχέση με τισ κλιματικέσ μεταβολέσ, επιτυγχάνει
την βέλτιστη λειτουργία τησ μηχανήσ στισ επιθυμητέσ κατάλληλεσ συνθήκεσ συντήρησησ.
Ο σωστόσ τρόποσ κατασκευήσ καναλιών αερισμού
βοηθάει την σωστή λειτουργία συντήρησησ
προïόντοσ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ, ΠΕΛΛΕΤ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ,
ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ, ΠΕΛΛΕΤ
• Δοχεία δοσομετρίασ
• Κοχλίεσ εξαγωγήσ
• Ζυγοχοάνεσ
• Σφυρόμυλοι
• Κυλινδρόμυλοι
• Αναμίκτεσ
• Φίλτρα
• Κυκλώνεσ
• Πρέσσεσ πελλετ
• Ψύκτεσ
• Θρυμματιστέσ
• Δονητικά κόσκινα
• Σιλό ετοίμου προϊόντοσ

Η φιλοσοφία τησ ΔΕΛΤΑ ΠΙ είναι να παρέχει στον
πελάτη μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση, με υψηλό
επίπεδο αυτοματισμού, η οποία επιτρέπει την παραγωγή ζωοτροφών για αιγοπρόβατα, βοοειδή και
πουλερικά, στο βέλτιστο κόστοσ. Αυτό επιτυγχάνεται με τα υψηλά επίπεδα τησ παραγωγικότητασ, την
περιορισμένη κατανάλωση ενέργειασ, το χαμηλό
κόστοσ συντήρησησ με την οικονομοτεχνικά ελάχιστη επένδυση.
Επίσησ, χάρη στην συνεργασία με την ιταλική εταιρεία La Meccanica, κάθε εργοστάσιο παραγωγήσ
ζωοτροφών τησ ΔΕΛΤΑ ΠΙ περιλαμβάνει κανονικά
όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για μια λύση «με
το κλειδί στο χέρι».

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΠΕΛΛΕΤ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΠΕΛΛΕΤ
• Δοχεία
• Πνευματικέσ μεταφορέσ
• Ταινίεσ μεταφοράσ
• Κοχλίεσ εξαγωγήσ
• Ζυγοχοάνεσ
• Σφυρόμυλοι
• Φίλτρα
• Κυκλώνεσ
• Πρέσσεσ πέλλετ
• Ψύκτεσ
• Δονητικά κόσκινα
• Σιλό ετοίμου προϊόντοσ

Στον τομέα τησ ενέργειασ, η ΔΕΛΤΑ ΠΙ, σχεδιάζει
και κατασκευάζει εγκαταστάσεισ παραγωγήσ βιοκαυσίμων και πελλετσ βιομάζασ με υψηλέσ προδιαγραφέσ ποιότητασ.
Ωσ πηγή ενέργειασ, η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείασ μέσω τησ καύσησ για την
παραγωγή θερμότητασ, είτε έμμεσα μετά τη μετατροπή τησ σε διάφορεσ μορφέσ βιοκαυσίμων.
Η ΔΕΛΤΑ ΠΙ επικεντρώθηκε στισ ακόλουθεσ κατηγορίεσ βιομάζασ για την παραγωγή ενέργειασ:
• Καθαρό ξύλο από δασοκομία, από δενδροκομικέσ δραστηριότητεσ ή από υποπροϊόντα από την
επεξεργασία του ξύλου
• Συγκεκριμένεσ καλλιέργειεσ υψηλήσ απόδοσησ
(ελαιούχων σπόρων) που προορίζονται για ενεργειακέσ εφαρμογέσ (υγρά βιοκαύσιμα)
• Γεωργικά υπολείμματα από τη γεωργική συγκομιδή ή υποπροϊόντα από βιομηχανική μεταποίηση
Ο σκοπόσ των εγκαταστάσεων τησ ΔΕΛΤΑ ΠΙ είναι
να μετατρέψει την ακατέργαστη βιομάζα που συνήθωσ έχει χαμηλή ενεργειακή απόδοση σε αυτό
που μπορεί να περιγραφεί ωσ «καύσιμο βιομάζασ».

ΣΠΟΡΟΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΔΙΑΛΟΓΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΔΙΑΛΟΓΗΣ
• Καθαριστήρια Delta
• Βούρτσεσ σπόρων
• Κυψελωτοί διαχωριστέσ
• Κυλινδρικοί διαχωριστέσ
• Αποπετρωτέσ
• Τράπεζεσ βαρύτητοσ
• Απογανωτέσ
• Χρωματοδιαλογείσ
• Βελούδινοι κυλινδρικοί
Διαχωριστέσ
• Φυγοκεντρικοί επικαλυπτέσ

Η τεχνολογική εμπειρία και η γνώση σε βάθοσ των
προϊόντων, του εταιρικού συνεργάτη μασ Cimbria,
επιτρέπει στην ΔΕΛΤΑ ΠΙ να παρέχει λύσεισ για τον
καθαρισμό, την διαλογή και την επεξεργασία των
διαφόρων σπόρων, άλλων δημητριακών προϊόντων
και οσπρίων. Παρέχουμε συμβουλέσ για τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, για κάθε τύπο προϊόντοσ βασιζόμενοι σε έρευνα και σε πολλά χρόνια
πρακτικήσ εμπειρίασ στον καθαρισμό και διαλογή.
Χάρη στην συνεργασία με την εταιρία Cimbria μπορούμε να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη σειρά από
μηχανήματα και εξοπλισμούσ επεξεργασίασ σπόρων και λύσεισ για όλα τα είδη καθαρισμού και διαλογήσ.
Επιπλέον, η Cimbria αναπτύσσει και κατασκευάζει
ένα ολόκληρο φάσμα τησ οπτικήσ διαλογήσ χρησιμοποιώντασ τισ τελευταίεσ τεχνολογίεσ για τον καθαρισμό των σπόρων, δημητριακών, προϊόντα
διατροφήσ και βιομηχανικά προϊόντα.
Προμηθεύουμε πλήρεισ γραμμέσ επεξεργασίασ
σπόρων με δυναμικότητα έωσ 25 τόνουσ ανά
γραμμή ανά ώρα.

ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ
ΚΑΙ ΜΥΛΟΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ
• Αποφλοιωτέσ
• Αποπετρωτέσ
• Καθαριστήρια δημητριακών
• Κοχλίεσ διαβροχείσ
• Μύλοι ολικήσ άλεσησ MOD. EPO
• Μύλοι ολικήσ άλεσησ MOD. MB
• Μύλοι ολικήσ άλεσησ COMBI
JUNIOR
• Κόσκινα φυγοκεντρικήσ
λειτουργίασ
• Μπουράτο βιομηχανικό
• Φίλτρα αυτοκαθαριζόμενα
• Φίλτρα στατικά
• Πνευματικέσ μεταφορέσ

Στον τομέα των μικρών εγκαταστάσεων αλευρόμυλων - πετρόμυλων, η ΔΕΛΤΑ ΠΙ συνεργάζεται με
την ιταλική εταιρεία Partisani για την εγκατάσταση
των πετρόμυλων για την παραγωγή αλεύρων ολικήσ άλεσησ.
Η ανακάλυψη εκ νέου τησ υψηλήσ αξίασ των αλεύρων ολικήσ άλεσησ, που παράγονται με πετρόμυλο
(με τη διατήρηση όλων των βιταμινών και αλάτων)
κάνουν τισ εγκαταστάσεισ μασ μια εξαιρετική επιλογή για αγρότεσ, μυλωνάδεσ, αρτοποιεία και
αλευροβιομηχανίεσ.
Εμπειρία στην επεξεργασία στουσ ντυμένουσ σπόρουσ (ζέα, δίκοκο) για την παραγωγή ειδικών αλεύρων.

ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΥΓΙΣΗΣ,
ΕΝΣΑΚΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
• Συρραπτικά χειρόσ
• Ζυγιστικά ροήσ
• Ζυγιστικά σακιαστικά καθαρού βάρουσ
• Ζυγιστικά σακιαστικά μικτού βάρουσ
• Κολώνεσ συρραφήσ
• Θερμοσυγκολητικέσ μηχανέσ
• Παλετοποιητικά μηχανήματα
• Περιτυλιχτικά μηχανήματα
• Αυτόματεσ γραμμέσ Ζύγισησ -Ενσάκισησ Συρραφήσ - Παλετοποιησησ - Περιτύλιξησ

Η ΔΕΛΤΑ ΠΙ έχει αφιερώσει μεγάλη προσοχή στον
τομέα τησ ζύγισησ, ενσάκισησ και συσκευασίασ,
προσφέροντασ ένα μεγάλο φάσμα λύσεων για
όλεσ τισ απαιτήσεισ των πελατών μασ.
Ξεκινώντασ από τα συστήματα ελέγχου του βάρουσ κατά την διαδικασία αποθήκευσησ φτάνοντασ στη διαδικασία ζύγισησ για την συσκευασία, η
ΔΕΛΤΑ ΠΙ μπορεί να προσφέρει λύσεισ αυτόματεσ
ή ημιαυτόματεσ από αξιόπιστεσ μηχανέσ με υψηλή
απόδοση και ακρίβεια.
Στον τομέα τησ συσκευασίασ, κάθε ανάγκη του πελάτη μπορεί να ικανοποιηθεί με διαφορετικέσ λύσεισ για κάθε είδοσ προϊόντοσ.
Για τισ εγκαταστάσεισ ζύγισησ, ενσάκισησ και
παλετοποίησησ, η ΔΕΛΤΑ ΠΙ συνεργάζεται με την
ιταλική εταιρεία Paglierani, παγκόσμιοσ ηγέτησ
στην παραγωγή μηχανών συσκευασίασ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η ΔΕΛΤΑ ΠΙ αναλαμβάνει τον ολοκληρωμένο
έλεγχο και φροντίζει για τη βέλτιστη λειτουργία
τησ κάθε εγκατάστασησ με αυτοματοποίηση με
PLC ή ηλεκτρικούσ πίνακεσ, και συστήματα διαχείρισησ με ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΠΙ Systems παρέχει εργαλεία
για:
• τη δοσιμετρία των πρώτων υλών
• τη μέτρηση και τον έλεγχο τησ θερμοκρασίασ
• τη μέτρηση και τον έλεγχο τησ στάθμησ
• ελαχιστοποίηση κόστουσ ενόσ μίγματοσ υπό
περιορισμούσ ποιότητασ καθώσ και συμβουλευτικέσ λύσεισ στα παρακάτω πεδία:
• συστήματα ελέγχου
• αριθμητική βελτιστοποίηση
• βέλτιστοσ σχεδιασμόσ
• υπολογιστική ρευστομηχανική
• μέθοδοσ των πεπερασμένων στοιχείων

ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
Η ΔΕΛΤΑ ΠΙ μέσα από το έργο έμπειρων
επαγγελματιών, μπορεί να μελετήσει, να σχεδιάσει
και να εκτελέσει τισ απαιτούμενεσ οικοδομικέσ εργασίεσ έτσι ώστε να πληρούν τισ απαιτήσεισ των πελατών μασ.
Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΠΙ ΔΟΜΙΚΗ παρέχει:
• Προκαταρκτικέσ μελέτεσ
• Σχεδιασμόσ & Μελέτεσ
• Δομικέσ Κατασκευέσ
• Ειδικέσ λύσεισ
• Οργάνωση έργου
• Επίβλεψη έργου
• Οργάνωση και διαχείριση όλων των φάσεων
εργασίασ(Τοπογραφική αποτύπωση, χωματουργικέσ εργασίεσ, κατασκευή και ολοκλήρωση του
έργου)
• Συμβουλευτικέσ υπηρεσίεσ

Delta Pi Α.Β.Ε.Τ.Ε
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