| Bemutatkozás |
A Hevesgép Kft. fő tevékenysége mezőgazdasági gépek gyártása, fejlesztése és
értékesítése. Heves város egyik legnagyobb foglalkoztatója hazai és európai piacra
szállít termékeket.

A gyártmánypaletta rendkívül széles körű: gabonatechnika rendszerek (tisztítók, szárítók, terménytároló silók, anyagmozgató gépek), állattartás gépei (szálastakarmány
felszedő adapterek, szemestermény roppantó és fóliatöltő, szilázs-fóliatöltő, trágyafermentáló) és talajmunkagépek (kőfelszedő, kőrendsodró). A cég történetében a
gyártmányok sorában számos más típusú mezőgazdasági gép is szerepelt, például
biomassza kazán és hőcserélő, műtrágyaszóró, fűnyíró, gyümölcsös sor- és tőköz
megmunkálók gépek.

| Technológia |
A termékek előállítása gyártelepen belül történik az alkatrészgyártástól kezdve a
készre szerelésig. Komplex telepek és berendezések esetében a helyszíni szerelést,
beüzemelést, betanítást is cégünk végzi. A gyártás mellett cégünk jelentős innovációs tevékenységet is folytat a mezőgazdasági gépipar területén, melyek célja a piaci
és vevői igények kielégítése innovatív műszaki megoldások alkalmazásával.

Az alapanyag és kereskedelmi áru tárolás zárt raktárakban történik, a nyilvántartást
informatikai rendszer támogatja. A termelés a lemezmegmunkáló, forgácsoló, hegesztő, festő és szerelő üzemekben zajlik. A géppark részét képezik hagyományos és
CNC vezérlésű szerszámgépek, hegesztő berendezések, konvejor pályás festősor,
és a szükséges anyagmozgató gépek.

| Gabonatechnika |

| Gabonatechnika |

Mobil szárító

Síkrostás tisztító

(13-34 t)

(30-60 t/h)

Tranzit tartály
(36-90 m3)
Folyamatos szárító
(5-20 t/h)

A termékportfólió jelentős részét gabonatechnika gépek teszik ki, melyek teljes
spektrumban biztosítják a szemesterményeken - közvetlenül a betakarítás után végrehajtandó műveletek gépesített elvégzését a tisztítástól kezdve, a szárításon
keresztül, egészen a szakszerű tárolásig bezárólag.

Serleges felhordó
(10-200 t/h)

Porleválasztó

A tisztító, szárító, és tároló telepek a legkorszerűbb technológiát használva biztosítják a betakarított szemestermények minőségi feldolgozását és tárolását. A rendszer
teljesen automatikus, a folyamat az irányítóteremből felügyelhető. Az alkalmazott
berendezések variációs lehetőségeivel, a méret és teljesítmény adatokat széles határok között lehet változtatni és az igényekhez igazítani. A gabonakezelő gépek önállóan is kaphatók, és meglévő rendszerekbe illeszthetők.

Anyagmozgató rendszerek
(10-200 t/h)

| Állattartás gépei |
Az eredményes, gazdaságilag jövedelmező állattartáshoz elengedhetetlen a műveletek gépesítése a mai kor vivmányainak megfelelő technológiai szinten. A nyugati
piacon értékesített minőségi gépeinket ajánljuk a gazdálkodóknak, elsősorban a takarmányozás technika területén.

| Állattartás gépei |
A fóliatöltő gép alkalmas szálas és tömegtakarmányok, szecskázott anyagok, melléktermékek fóliatömlőbe töltésére. Az anaerob erjesztéssel kiváló minőségű, jól
emészthető takarmány állítható elő.

Kőmentesítő gépekkel kezelhető az igazán durva, köves talaj és előkészíthető további műveletekre. A kőrendsodró hatékonyan tereli rendekre a kődarabokat és készíti
elő a kőfelszedő gépnek összegyűjtésre.

Az univerzális szálastakarmány felszedő adapterek a megfelelő kapcsolókerettel
kompatibilisek valamennyi önjáró szecskázógéppel. Az adapterek fix, illetve összecsukható kivitelben, különböző munkaszélességekben kaphatók. Robosztus váza,
extrém igénybevételekre van tervezve.

A trágyafermentáló berendezés megoldás a baromfi trágyakezelés problémájára. A
feldolgozó technológiával előállított trágyagranulátum kiváló minőségű natúr trágyaként értékesíthető.
A magroppantó és fóliatöltő gép megoldja terménytárolási gondjait. Az anaerob környezetben tartósított takarmány hónapokig tárolható a tápanyag és energiatartalom
megőrzése mellett.

Szolgáltatások
Minden projektre közös vállalkozásként tekintünk, és igyekszünk a lehető legtöbb segítséget nyújtani partnereinknek annak érdekében, hogy a
beruházás a lehető legrövidebb időn belül megtérüljön és hosszútávon
stabil jövedelmezőséget biztosítson.
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