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MODYFIKOWALNY I MODULARNY CIĄG TECHNOLOGICZNY, 
CAŁKOWICIE KOMPATYBILNYCH ZE SOBĄ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA MATERIAŁÓW SYPKICH, 

 W CAŁOŚCI ZAPROJEKTOWANY I WYPRODUKOWANY PRZEZ BIKO-SERWIS
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MODYFIKOWALNY I MODULARNY CIĄG TECHNOLOGICZNY, 
CAŁKOWICIE KOMPATYBILNYCH ZE SOBĄ URZĄDZEŃ 

PRZEZNACZONYCH DLA MATERIAŁÓW SYPKICH, 
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 W ramach świadczonej przez Biko-Serwis działalności 
wykonywania maszyn i urządzeń dla przemysłu m.in. cementowo-
wapienniczego, chemicznego czy spożywczego przedstawiamy 
Państwu program BiKOSequence będący modularnym ciągiem 
technologicznym tj.: serią zestandaryzowanych, gotowych 
urządzeń, przeznaczonych do: magazynowania, transportowania, 
filtracji, dozowania, mieszania, granulacji i konfekcjonowania 
materiałów sypkich) o zdefiniowanych cechach i parametrach. 

 Obecność  w ofercie Biko-Serwis gotowych rozwiązań 
modułowych (bez konieczności ich projektowania i produkowania 
od podstaw) zaspokaja potrzeby naszych Klientów poszukujących 
oprócz indywidualizowanych projektów również gotowych 
rozwiązań do szybkiego wdrożenia w swoich przedsiębiorstwach. 
Skrócenie czasu oczekiwania Klienta na wyprodukowanie 
zamawianej maszyny czy urządzenia, zmniejsza udział czynników 
tworzących dodatkowe koszty w procesie realizacji usług 
(poszukiwanie rozwiązań, analiza możliwości dopasowania nowego 
urządzenia do urządzeń posiadanych już przez klienta, wykonanie 
projektu, zamawianie materiałów). Powtarzalność produkcji                            
i skatalogowanie urządzeń ułatwia również świadczenie przez firmę 
usług serwisowych – wymagających obecnie wytwarzania każdej 
części od podstaw.  Spójny funkcjonalnie i stylistycznie zespół 
urządzeń tworzących ciąg technologiczny BIKOSequence jest 
ponadto wizytówką technologiczną firmy Biko-Serwis.

PRZEMYSŁ
CEMENTOWY
I WAPIENNY

PRZEMYSŁ
CHEMICZNY                           

I PETROCHEMICZNY

PRZEMYSŁ
ENERGETYCZNY

I PALIWOWY

PRZEMYSŁ
BUDOWLANY                     

I DROGOWNICTWA

PRZEMYSŁ
HUTNICTWA

METALI I SZKŁA

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY 

I ROLNICTWO

PRZEMYSŁ
CELULOZOWO
PAPIERNICZY

PRZEMYSŁ
OCHRONY

ŚRODOWISKA

PRZEMYSŁ
KRUSZYW I

WYDOBYWCZY

PRZEMYSŁ
WAPIENNY
I GIPSOWY
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Do B1 będzie pasować C1 i C2, ale już niekoniecznie do C3, do którego pasuje B2.
Każdy możliwy do stworzenia ciąg technologiczny ma usystematyzowane i modyfikowalne 
w określonym stopniu moduły, a każdy moduł jest odpowiednio identyfikowany “numerem 
seryjnym” – ułatwia to systematyzację oraz pracę osobom montującym cały ciąg technologiczny. 
W ramach każdego modułu BiKOSequence będą do wyboru różne warianty (urządzenia 
o danym przeznaczeniu)  i konsekwentnie kolejne moduły w dalszej części typoszeregu                                                        
są  kompatybilne z dokonanym wyborem. Istnieje również możliwość zakupienia pojedynczych 
w pełni samodzielnie użytecznych modułów, jak również ciąg technologiczny nie będzie musiał 
zawierać wszystkich modułów, np. bez C - filtracji i odpylania przemysłowego psozczególnych 
frakcji, czy też F – granulacji komponentów.

(A)
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KONFEKCJONOWANIE 
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PRZYKŁADY POKAZUJĄCE IDEĘ 
CIAGU TECHNOLOGICZNEGO BiKOSEQUENCE

silos stalowy BKSS + elewator kubełkowy BKBE + odpylacz workowy 
BKDF + dozownik celkowy BKRV + mieszalnik fluidalny BKFM + 
granulator zbiornikowy BKSG + dozownik taśmowy BKBF + pakowaczka

silos stalowy BKSS + przenośnik ślimakowy BKSC + odpylacz patronowy 
BKDC + dozownik ślimakowy  BKSD + mieszalnik porcjowy BKBM + 
granulator talerzowy BKDG + dozownik taśmowy BKBF + pakowaczka

silos stalowy BKSS + przenośnik ślimakowy BKSC + odpylacz workowy 
BKDF + dozownik celkowy BKRV + mieszalnik porcjowy BKBM + 
pakowaczka

LEGENDA:

CIĄG TECHNOLOGICZNY 1

CIĄG TECHNOLOGICZNY 2

CIĄG TECHNOLOGICZNY 2

PRZYKŁAD:
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MODYFIKOWALNY I MODULARNY CIĄG TECHNOLOGICZNY, 
CAŁKOWICIE KOMPATYBILNYCH ZE SOBĄ URZĄDZEŃ 
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KAŻDY Z MODUŁÓW:
 

jest dokładnie zaprojektowany dla uzyskania odpowiednich cech funkcjonalnych, 
użytkowych, ergonomii i kompatybilności z pozostałymi dla danego typoszeregu
jest zweryfikowany w oparciu o prototyp i gruntownie przetestowany
posiada szczegółową dokumentację wykonawczą, rozruchową oraz serwisową
jest powtarzanym wyrobem o powtarzalnej jakości i wydajności
jest zestandaryzowany w zakresie kompatybilności  z modułami poprzedzającymi go,                        
jak i następującymi po nim w zakresie interface’u, wydajności etc.
posiada procedury naprawcze oraz zestawy części zamiennych dla ułatwienia 
ewentualnej usterki ( wykrycie usterki w jednym ciągu technologicznym, pozwala 
dzięki poprawnej identyfikacji zapobiec awarii w innym poprzez przegląd i naprawę 
zapobiegawczą).  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

STANDARYZACJA I MODUŁOWOŚĆ BIKO SEQUENCE:

Zestandaryzowane i kompatybilne z typoszeregiem segmenty modułów pozwolą tworzyć ciąg 
technologiczny BiKOSequence - odpowiedni dla większości Klientów. Gotowe moduły umożliwią 
dostosowanie ich pod różne potrzeby, pozwalają również na szybką realizację zamówienia. Brak 
konieczności projektowania maszyn/urządzeń od podstaw przyczynia się również do skrócenia okresu 
oczekiwania na wykonanie wyrobu oraz obniżenie kosztu produktu.

INDYWIDUALIZACJA TECHNOLOGII  W STANDARDZIE:

Klient spośród dostępnych modułów podstawowych, przy wsparciu specjalistów i inzynierów                                                        
Biko-Serwis ma możliwość wybrania i stworzenia własnego, zindywidualizowanego ciągu 
technologicznego, dostosowanego do specyfiki jego przedsiębiorstwa produkcyjnego.
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SZYBKOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ: 

Ponieważ wszystkie moduły powstają w oparciu o najnowsze wzornictwo 
przemysłowe – w pełnym procesie projektowym, w tym cykliczne prototypowanie/
testowanie, są więc odpowiednio dostosowane do potrzeb użytkowników 
końcowych urządzeń stanowiących ciąg technologiczny BiKOSequence.                                                         
Do każdego urządzenia opracowana jest szczegółowa dokumentacja wykonawcza, 
więc uzyskujemy powtarzany wyrób o powtarzalnej jakości, powtarzalnych 
częściach i rozwiązaniach.

PRZEKŁADA  SIĘ TO BEZPOŚREDNIO NA PRODUKCJĘ I MONTAŻ:

Dokładna dokumentacja produkcyjna usprawnia proces zamawiania części oraz sam proces produkcji 
modułu przez przeszkoloną załogę, która taki moduł już dobrze zna jako produkt powtarzalny.
Ułatwiona logistyka - załadunek/rozładunek i transport przy powtarzalnych produktach, stosujemy 
standardowe środki i procedury, co spowoduje, że procesy przebiegną szybciej
Montaż u Klienta jest  szybki i sprawny, dzięki odpowiedniemu projektowi moduł jest łatwy do zmontowania                      
i kompatybilny z innymi modułami zamówionymi przez klienta - rozwiązanie zaś jest sprawdzone wielokrotnie.

PRZEKŁADA SIĘ TO RÓWNIEŻ OBSŁUGĘ I SERWIS URZĄDZEŃ:
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1.

2.

3.

Opracowane procedury naprawcze oraz gotowe zestawy części zamiennych - wszystko to dla ułatwienia naprawy. 
Moduły danego typu są oparte w miarę możliwości o te same części, co usprawnia proces i przebieg ich napraw.
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ZAPRASZAMY  DO KONTAKTU

BIKO-SERWIS Sp. z o.o., Sp. K. 

ul. Zakładowa 13
PL 26-052 Nowiny k/Kielc

NIP: 656 100 23 24
REGON: 290497085
KRS: 0000388890

phone: +48 (41) 315 30 20
e-mail: biuro@bikoserwis.pl


