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wydanie specjalne

Feerum
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rzystępne ceny, wysoka jakość oraz innowacyjność
wyrobów – dzięki tym
cechom dolnośląska firma Feerum S.A. z Chojnowa k. Legnicy
w segmencie infrastruktury rolno-przemysłowej może równać
się z czołowymi światowymi
producentami. Spółka, specjalizująca się w obiektach do obróbki i przechowywania ziarna,
szybko zdobywa rynek krajowy,
choć jednym z priorytetów jest
również rozwój eksportu. Ekspansja na rynki zewnętrzne
prowadzona jest z dużym powodzeniem, o czym świadczą
choćby ostatnio zrealizowane
inwestycje.
Jednym z najważniejszych
rynków zewnętrznych jest
Ukraina, gdzie Feerum od
2004 r. wybudowało już około
20 obiektów. Wśród nich jest
obiekt
magazynowo-suszarniczy Kozowa. Zakres prac
oraz dostaw dla w/w obiektu
wykonanych przez Feerum objął przede wszystkim projekt
technologiczny oraz wytyczne

z 10 silosów płaskodennych
o pojemności 2518 t każdy,
czyszczalni zbożowej, suszarni
o wydajności dobowej dla pszenicy wynoszącej 1200 t. W drugim etapie tego projektu wybudowana została mieszalnia
pasz o wydajności 10 t/h dla
paszy sypkiej wraz z silosami
spedycyjnymi 8 x 25 t, silosami
na komponenty - w tym 8 silosów z lejem prostym o pojemności całkowitej ok. 370 t, wraz
z pełnym oprzyrządowaniem:
urządzenia
transportujące,
zbiorniki na tłuszcz w skład którego wchodzą: roślinny, rybny
oraz melasę.
Od czterech lat spółka Feerum
skutecznie walczy również na
rynku litewskim. Tam co prawda
wielkość instalacji jest znacznie
mniejsza niż na Ukrainie czy
Białorusi, jednak liczba wybudowanych obiektów – już ponad

30, o średniej ładowności 1-2,5
tys. t – budzi respekt. Ostatnią
budową jest obiekt Stanaitis,
w skład którego wchodzą: suszarnia SGOw 12 o wydajności
432 t/dobę dla pszenicy, 2 silosy płaskodenne FSP 10,5/13
- mieszczące ok. 1900 t ziarna,
silos lejowy FSL 4,8/7 – o ładowności 107 t, czyszczalnia zbożowa, a także podnośniki kubełkowe i przenośniki łańcuchowe.
Ponadto firma Feerum rozpoczęła ekspansję na terytorium
Rumunii, gdzie w 2011 r. wybudowała swój pierwszy obiekt.
W tej chwili prowadzone są
dalsze rozmowy biznesowe.
Firma prowadzi również negocjacje z przedstawicielami firm
z Kazachstanu. Są to inwestycje
szczególnie godne uwagi, ponieważ najmniejszy obiekt ma mieć
ładowność 50 tys. t, zaś największy – nawet 300 tys. t.

fundamentowe do projektu
budowlanego, a następnie
konieczne do realizacji inwestycji maszyny i urządzenia,
elektrykę wraz z automatyką,
jak również armaturę stalową.
Wśród nich znalazło się 6 silosów płaskodennych o łącznej
ładowności 46 tys. t, silos buforowy mieszczący 495 t ziarna,
czyszczalnia, suszarnia z cyklowentylatorami odpylającymi (służącymi do wyłapywania
lekkich zanieczyszczeń powstałych podczas procesu suszenia)
o wydajności dla pszenicy 1200
t/dobę, szafy sterownicze wraz
z okablowaniem oraz układy
pomiaru temperatur ziarna
w silosach magazynowych.
Równie duży potencjał ma
rynek białoruski, gdzie w 2006
r. firma Feerum zrealizowała
swoją pierwszą inwestycję. Od
tego czasu zostało tam wybudowanych ponad 50 obiektów.
Jednym z nich jest elewator
o ładowności 25 tys. ton położony w m. Soż. Obiekt suszarniczo-magazynowy składał się
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