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Příjmové stanice  
sypkých hmot Společnost	T	M	T	spol.	s	r.o.	Chrudim	dodává	několik	typů	příjmo-

vých	stanic	pro	příjem	a	dávkování	sypkých	hmot:

1.	 Příjmová	stanice	WF slouží pro příjem sypkých materiálů z návěsů 
s posuvnou podlahou (walking floor). Stanice se skládá z plechového 
boxu vybaveného rolovacími vraty a těsněním otvoru pro návěs a ze 
šnekového pole se čtyřmi nebo šesti dopravními šneky umístěného pod 
plechovým boxem. Dopravní šneky ústí nejčastěji do řetězového do-
pravníku. Případný pohon podlah návěsu může být zajištěn hydraulic-
kým agregátem. Stanice se dodává v jednoduchém i dvojitém provede-
ní. Kapacita vykládky je do 150 m3/hod.

2.	 Příjmová	stanice	TC slouží pro příjem sypkých materiálů z přepravních 
kontejnerů o objemu 30 m3. Stanice se skládá z plošiny se zvedaným 
rámem, z plechového boxu s posuvnou střechou a těsněním otvoru pro 
kontejner a ze šnekového pole se čtyřmi dopravními šneky umístěného 
pod plechovým boxem. Dopravní šneky ústí nejčastěji do řetězového 
dopravníku. Pohon zvedaného rámu i případný pohon podlah návěsu 
je zajištěn hydraulickým agregátem. Stanice se dodává v jednoduchém 
i dvojitém provedení. Kapacita vykládky je do 50 m3/hod.
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3.	 Příjmová	 stanice	 DT slouží pro vysokokapacitní vykládání sypkých 
materiálů z návěsů s posuvnou podlahou (walking floor) i z nákladních 
vozidel s výklopnou ložnou plochou. Stanice se skládá z plechové ná-
sypky, na jejímž dně se nachází šnekové pole se čtyřmi dopravními šne-
ky, a z plechového boxu vybaveného rolovacími vraty a těsněním otvoru 
pro návěs. Dopravní šneky ústí nejčastěji do řetězového dopravníku. 
Kapacita vykládky je do 300 m3/hod.

4.	 Příjmová	stanice	BWF slouží pro příjem sypkých materiálů ze všech 
zařízení (návěsů s posuvnou podlahou, čelních nakladačů, automa-
tických jeřábů, nákladních vozidel s výklopnou ložnou plochou atd.). 
Stanice se skládá z plechového zásobníku s hydraulicky poháněnou 
posuvnou podlahou. Posuvná podlaha může ústit do šnekového pole 
se čtyřmi dopravními šneky s plechovým boxem nebo na jiný typ do-
pravního zařízení. Pohon podlah zásobníku je zajištěn hydraulickým 
agregátem. Kapacita vykládky je 140 m3/hod.



Vybrané reference:
Dodáno pro firmu SCHENCK Process s.r.o., Praha 

    Carmeuse Belgium S.A., Moha, BE

    Carmeuse Czech Republic s.r.o., Mokrá, CZ

    Carmeuse Slovakia s.r.o., Košice, SK

    Cement Hranice akciová společnost, Hranice, CZ

    Cemex Cement k.s., Prachovice, CZ

    CRH (Slovensko) a.s., Turňa nad Bodvou, SK

    Českomoravský cement a.s., Radotín, CZ

    Eco Services Kaeng Khoi, TH 

    Grupa Oźarów S.A., Oźarów, PL

    Hanson Cement Ltd., Ketton, GB

    Hanson Cement Ltd., Ribblesdale, GB

    Lafarge Cement Ltd., Hope, GB

    Lafarge Zementwerke GmbH, Mannersdorf, AU

    Lagan Cement Ltd., Lansdown, IE

    Plzeňská Teplárenská a.s., Plzeň, CZ

    Povážská cementáreň a.s., Ladce, SK

    Titan Cement S.A, Thessaloniki, GR

    Winerberger AG, Vídeň, AU

    Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Waldegg, AU

Dodáno pro firmu ALIACEM s.r.o., Přerov

    Cemmac a.s., Horné Srnie, SK

T M T spol. s r.o. Chrudim 
Tovární 290, 537 01 Chrudim
Česká republika

Telefon: +420 469 606 111
Fax:  +420 469 606 140
E-mail:  tmt@chrudim.cz
 http://www.tmt.cz

5.	 Příjmová	stanice	SVK slouží pro příjem sušených vodáren-
ských kalů z přepravních kontejnerů o objemu 20 m3. Stani-
ce se skládá z pevného stojanu pro uložení kontejneru, z vý-
klopného rámu, na kterém je upevněn těsněný plechový box 
se vstupními vraty a s odsáváním a z vynášecího šnekového 
dopravníku. Na střeše plechového boxu jsou umístěny proti-
explozní membrány. Pohon zvedaného rámu je zajištěný hyd-
raulickým agregátem. Kapacita vykládky je 12 m3/hod.


