PRODUKOWANE URZĄDZENIA

ŚFUP Sp. z o.o. zajmuje się produkcją wyrobów wykonywanych zarówno wg jednostkowych
projektów, jak również elementów produkowanych regularnie na potrzeby stałych odbiorców.
Firma specjalizuje się w produkcji i remontach aparatury cukrowniczej, chemicznej, oraz
urządzeń dla energetyki i ochrony środowiska.
Wyroby nasze w przeważającej części produkowane są na eksport i pracują między innymi w
Anglii, Niemczech, Szwecji, Finlandii, Chinach, Litwie, Łotwie, Białorusi, Rosji i na Ukrainie.

Przemysł cukrowniczy i spożywczy
Przemysł cukrowniczy i spożywczy
W oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobyte w kraju i
za granicą wykonujemy dla przemysłu cukrowniczego i
spożywczego pojedyncze maszyny i urządzenia, oraz kompletne obiekty i modernizacje.
Jesteśmy producentem i dostawcą min.:
• instalacji pieca wapiennego i wapniarni do wypalania kamienia wapiennego i produkcji mleka wapiennego,
• opadowych aparatów wyparnych cienkowarstwowych z
rozdzielaczem soku,
• warników ciągłych i periodycznych z mieszadłami cyrkulacyjnymi,
• suszarek i chłodziarek bębnowych cukru z wyposażeniem,
• krystalizatorów i mieszadeł pionowych cukrzycy o napędzie
hydraulicznym,
• zaparzalników krajanki buraczanej do procesu dyfuzji ciągłej
soku komórkowego, oraz defekatorów,
• mieszalników bębnowych na obrotnikach rolkowych.
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Urządzenia dla energetyki i ochrony środowiska
Spośród urządzeń wykonywanych na potrzeby energetyki, ciepłownictwa i ochrony środowiska
do najważniejszych można zaliczyć:
• podzespoły i elementy urządzeń do spalarni śmieci, oraz do zgazowywania i spalania biomasy,
• wymienniki płaszczowo-rurowe, kompensatory, zasuwy i przepustnice stosowane w elektrowniach, spalarniach odpadów i innych instalacjach przemysłowych,
• obudowy do generatorów prądu, pracujących w elektrowniach wiatrowych, oraz ramy pod
agregaty prądotwórcze,
• stalowe kominy przemysłowe, kanały powietrza i kanały spalin,
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Urządzenia dla przemysłu hutniczego i wydobywczego
W zakresie urządzeń wykonywanych dla przemysłu hutniczego i wydobywczego do
najważniejszych można wymienić:
• kadzie odlewnicze i formy metalowe do odlewania podkładów kolejowych,
• zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe okrągłe poziome i pionowe, wykonywane ze
stali węglowej, kotłowej i kwasoodpornej, oraz ze stali węglowej platerowanej stalą
kwasoodporną,
• urządzenia wygarniające, transportowe, przenośniki, stacje zwrotne, oraz podesty i konstrukcje wsporcze.
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ASORTYMENT SS - produkcja wyrobów ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.
Dla przemysłu spożywczego, chemicznego i petrochemicznego, oraz energetycznego i
ochrony środowiska wykonujemy urządzenia, którego główne elementy są wykonane ze stali
nierdzewnej i kwasoodpornej. Pod potrzeby tej produkcji przygotowaliśmy w naszej ﬁrmie
specjalną strefę produkcyjną dla tzw. „białej stali” o powierzchni 2 100 m2 i jesteśmy mocno
zainteresowani w jej maksymalnym wykorzystaniu.
Główne elementy tego asortymentu są wykonane ze stali AISI 304L, zgodnej ze specyﬁkacjami
ogólnymi norm PN, DIN, EN, oraz ASME.
Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim dla przemysłu spożywczego, głównie do: cukrowni,
mleczarni, browarów, gorzelni i zakładów przetwórstwa mięsnego tj. jest dla wszystkich,
których interesuje wytworzenie produktu wysokiej trwałości i funkcjonalności, spełniającego
surowe wymogi sanitarne.
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