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SEQUENCE
KOB

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

 W CAŁOŚCI ZAPROJEKTOWANY I WYPRODUKOWANY PRZEZ BIKO-SERWIS



SEQUENCE
KOB CECHY ROZWIĄZAŃ CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO BiKOSequence: 

(A)
MAGAZYNOWANIE

SUROWCÓW

(B)
TRANSPORTOWANIE

KOMPONENTÓW

(C)
FILTRACJA

I ODPYLANIE
POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI

(D)
DOZOWANIE 

KOMPONENTÓW

magazynowanie w formie mobilnych, horyzontalnych zbiorników 
(możliwość montażu w przestrzeniach o ograniczonej wysokości 
zabudowy)

możliwość zabudowy bez pozwolenia  na budowę

możliwość montażu i demontażu bez użycia dźwigu

dostępność serwisowa na całej długości przenośnika                          
przy dużym kącie wzniosu

możliwość płynnej regulacji kąta połączenia urządzeń                             
w dwóch osiach 

urządzenia filtrujące zapylone powietrze wykorzystujące 
wielopoziomowe multicyklony

brak wymiennych elementów eksploatacyjnych

brak użycia sprężonego powietrza do oczyszczania 
elementów filtrujących

uniwersalny dozownik ślimakowy, pozwalający na zwiększenie pojemności komory roboczej, poprzez modułową nadstawkę i możliwość zabudowy pokrywy 
pozwalającej na oparcie worka big-bag, możliwość dozowania wolumetrycznego lub wagowego

kształt ślimaka dozującego eliminujący efekt pulsacji, wylot zakończony przegubem łączącym, pozwalającym na zmianę kąta pracy urządzeń towarzyszących

aktywacja przestrzeni dozownika i czyszczenie powierzchni przy pomocy regulowanych impulsów wibracyjnych

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

CECHY POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW URZĄDZEŃ:

(E)
MIESZANIE

KOMPONENTÓW

wykonanie obudowy z elastycznego materiału, doszczelniającego się  
do elementów ruchomych 

mieszalnik typu ribbon screw z możliwością pracy porcjowej lub 
ciągłej

1.

2.

(F)
GRANULACJA 

KOMPONENTÓW

granulator typu pin
 

wyłożenie specjalną powłoką komory roboczej, w celu 
polepszenia charakterystyki pracy

1.

2.

możliwość pakowania produktów do silonaczep 
przy pomocy modułów B

możliwość pakowania worków big-bag przy 
pomocy modułu B

zwiększona ergonomia pakowania w big-bagi 
przez uchylne tylne zaczepy, automatyczne 
otwieranie zaczepów, automatyczne 
przenośniki rolkowe, zagęszczenie wibracyjne 
materiału w worku

1.

2.

3.(D)
DOZOWANIA PRODUKTU 

KONFEKCJONOWANIE 
DO OPAKOWAŃ KOŃCOWYCH



SEQUENCE
KOB CECHY ROZWIĄZAŃ CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO BiKOSequence: 

4.

5.

6.

WYMOGI WOBEC MATERIAŁÓW SYPKICH I KAWAŁKOWYCH: 
magazynowanych, transportowanych, przetwarzanych w urządzeniach 
BiKOSequence:

granulacja: 50 um – 10 mm

wilgotność: 0 – 3%

ryzyko wybuchowości (strefa Atex): nie

ryzyko samozapłonu: nie

temperatura: 0 – 40 st. Celsjusza

wymogi spożywcze: tak, w opcji

ryzyko przywierania materiału do ścian urządzeń

kąt usypowy: do 60 st. Celsjusza

1.

2.

3.

6.

7.

1.

2.

3.

WARUNKI WSPÓLNE DLA URZĄDZĘŃ W UJĘCIU GLOBALNYM:

podstawowy materiał konstrukcyjny: stal S235, zabezpieczona dla klasy C4

materiał dla elementów w kontakcie z materiałem (jeśli warunki procesowe 
tego wymagają): stal AISI 304

tworzywa konstrukcyjne: PA, PUR, EPDM

napięcie zasilania: 400 VAC, 50 Hz

temperatury pracy: -15 / +40 st. C

warunki pracy: na zewnątrz (dla modułu G2: wewnątrz)

4.

5.

6.

1.

2.

3.

CECHY URZĄDZEŃ W UJĘCIU GLOBALNYM:

wspólne sterowanie całą sekwencją urządzeń, poprzez uniwersalne 
oprogramowanie, z możliwością indywidualizacji sekwencji pracy

intermodalność (dopasowanie m.in. gabarytów i innych rozwiązań 
do możliwości i wymagań wykorzystywania transportu drogowego                                
i kolejowego bez konieczności dalszych modyfikacji

mobilność, możliwość zabudowy bez fundamentowania
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SYSTEM STEROWANIA CIAGIEM 
TECHNOLOGICZNYM:  

Ciąg technologiczny  wyposażony jest we wspólny  system 
sterowania i zasilania typu ‘plug and play’. Sterowanie 
oparte jest   o sterownik programowalny PLC, zarządzany 
z poziomu panelu HMI. Program sterujący ma umożliwić 
dołączanie poszczególnych modułów oraz pracę z regulacją 
obrotów. Całość systemu sterowania i zasilania ma być 
zabudowane we wspólnej szafie, wyposażonej także we 
włącznik główny, wyłącznik awaryjny, zabezpieczenia 
napędów oraz niezbędne wyposażenie elektryczne. 
Moduły są dostosowane do potrzeb przyszłych 
użytkowników końcowych oraz wymienie ze sobą 
współpracują.



SEQUENCE
KOB

1.

2.

3.

MODUŁ A1 - SILOS HORYZONTALNY O POJEMNOŚCI 40M3

MODUŁ A2 - SILOS HOTYZONTALNY O POJEMNOŚCI 60 M3

MODUŁ A3 - SILOS HOTYZONTALNY O POJEMNOŚCI 75 M3

możliwość przewiezienia standardową naczepą samochodową i platformą 
kolejową do transportu kontenerów morskich

możliwość odjazdu naczepy i parkowania silosu przy pomocy pozycjonera 
– montażu i demontażu zbiornika bez użycia dźwigu

gęstość usypowa materiału do kalkulacji wytrzymałościowej: 1,6 t/m3

wydajność opróżniania: do 40 m3/h

możliwość zabudowy odpylacza (moduł C)

podłączenie do rozładunku silonaczepy

zainstalowany właz

zainstalowany przenośnik ślimakowy wybierający

zainstalowany czujnik poziomu maksymalnego i minimalnego

silos wyposazony w okablowanie i uniwersalne złącza zasilające i sterujące

CECHY ROZWIĄZAŃ CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO BiKOSequence: 

(A)
MAGAZYNOWANIE

SUROWCÓW

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



SEQUENCE
KOB

1.

2.

3.

MODUŁ B1 - PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY SKOŚNY 3M

MODUŁ B2 - PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY SKOŚNY 5M

MODUŁ B3 - PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY SKOŚNY 7M

praca w poziomie lub pod kątem wzniosu do 40 stopni

wydajność: do 40 m3/h

możliwość rewizji i oczyszczenia ręcznego przestrzeni urządzenia               
na całej długości, otwory rewizyjne na całej długości

standaryzowany motoreduktor

wyoblany kulowy przegub łączący pozwalający na zmianę kąta pracy

uchwyt do podwieszenia i podwieszka

uniwersalne złącza zasilające i sterujące

CECHY ROZWIĄZAŃ CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO BiKOSequence: 

4.

5.

6.

7.

(B)
TRANSPORTOWANIE

KOMPONENTÓW



SEQUENCE
KOB CECHY ROZWIĄZAŃ CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO BiKOSequence: 

(C)
FILTRACJA

I ODPYLANIE
POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI

1.

2.

3.

MODUŁ C1 - FILTR ODPYLENIOWY O PRZEPŁYWIE NOMINALNYM 600 NM3 / H

MODUŁ C2 - FILTR ODPYLENIOWY O PRZEPŁYWIE NOMINALNYM 1200 NM3/H

MODUŁ C3 - FILTR ODPYLENIOWY O PRZEPŁYWIE NOMINALNYM 2400 NM3/H

urządzenia filtrujące zapylone powietrze wykorzystując wielopoziomowe

wyoblane multicyklony 

filtry wyposażenie w wentylator wytwarzający podciśnienie co najmniej 1000 Pa                     
- przy przepływie 600 Nm3 / h (moduł C1)
- przy przepływie 1200 Nm3/h (moduł C2)
- przy przepływie 2400 Nm3/h (moduł C3)

skuteczność odpylenia na poziomie min. 95%

wyoblany kulowy przegub łączący pozwalający na zmianę kąta pracy

uchwyt do podwieszenia i podwieszka

uniwersalne złącza zasilające i sterujące

4.

5.

6.

7.



SEQUENCE
KOB CECHY ROZWIĄZAŃ CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO BiKOSequence: 

(D)
DOZOWANIE 

KOMPONENTÓW

1.

2.

3.

MODUŁ D1 - DOZOWNIK ŚLIMAKOWY O WYDAJNOŚCI NOMINALNEJ 100 DM3/H

MODUŁ D2 - DOZOWNIK ŚLIMAKOWY O WYDAJNOŚCI NOMINALNEJ 500 DM3/H

MODUŁ D1 - DOZOWNIK ŚLIMAKOWY O WYDAJNOŚCI NOMINALNEJ 2000 DM3/H

pojemność podstawowej komory roboczej: 100 dm3 (moduł D1), możliwość rozbudowy do 500 dm3 pojemności

pojemność podstawowej komory roboczej: 500 dm3 (moduł D1), możliwość rozbudowy do 1500 dm3 pojemności

pojemność podstawowej komory roboczej: 2000 dm3 (moduł D1), możliwość rozbudowy do 3000 dm3 pojemności

możliwość zabudowy układu ważącego

wyposażenie w wibracyjną, impulsową aktywację przestrzeni roboczej

wyposażenie w falownik dozowania

łatwość serwisu i oczyszczania

uchwyt do podwieszenia i podwieszka

uniwersalne złącza zasilające i sterujące

4.

5.

6.

7.

8.

9.



SEQUENCE
KOB CECHY ROZWIĄZAŃ CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO BiKOSequence: 

1.

2.

3.

MODUŁ E1 - MIESZALNIK O POJEMNOŚCI 500 DM3

MODUŁ B2 - MIESZALNIK O POJEMNOŚCI 1500 DM3

MODUŁ B3 - MIESZALNIK O POJEMNOŚCI 2500 DM3

symetryczny wlot/wylot, pozwalający na pracę porcjową lub ciągłą

mieszalnik typu “ribbon screw”

wydajność nominalna 10 m3/h przy pracy ciągłej (moduł E1) 
wydajność nominalna 30 m3/h przy pracy ciągłej (moduł E2) 
wydajność nominalna 50 m3/h przy pracy ciągłej (moduł E3) 

wykonanie obudowy z elastycznego materiału, doszczelniającego 
się do elementów ruchomych

uniknięcie efektu martwej strefy i ryzyka kontaminacji między 
porcjami 

możliwość oczyszczania całej przestrzeni mieszalnika

przygotowanie do pracy z materiałami spożywczymi

4.

5.

6.

7.

(E)
MIESZANIE

KOMPONENTÓW



SEQUENCE
KOB CECHY ROZWIĄZAŃ CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO BiKOSequence: 

1.

2.

3.

MODUŁ F1 - GRANULATOR TYPU PIN 200 MM
MODUŁ F2 - GRANULATOR TYPU PIN 400 MM

granulator typu pin o wielkości wirnika 200 mm (model F1)
granulator typu pin o wielkości wirnika 400 mm (model F2)

wyłożenie specjalną powłoką komory roboczej, w celu polepszenia 
charakterystyki pracy

napęd przystosowany do pracy z falownikiem

wyposażenie w co najmniej 3 punkty zraszające4.

(F)
GRANULACJA 

KOMPONENTÓW



SEQUENCE
KOB CECHY ROZWIĄZAŃ CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO BiKOSequence: 

1.

2.

3.

MODUŁ D1 - URZĄDZENIE DO PAKOWANIA PRODUKTU 
DO SILONACZEP SAMOCHODOWYCH

dopasowanie do wylotu i wydajności modułów B

maksymalna wysokość w stanie złożonym: 700 mm, 
minimalna wysokość w stanie rozłożonym: 1800 mm

napęd ręczny

(D)
DOZOWANIA PRODUKTU 

KONFEKCJONOWANIE 
DO OPAKOWAŃ KOŃCOWYCH

1.

2.

3.

MODUŁ D2 - URZĄDZENIE DO PAKOWANIA PRODUKTU DO WORKÓW TYPU BIG-BAG

dostosowane do 4-zawiesiowych worków big-bag, obsługiwane w półautomatyczny sposób 

zwiększona ergonomia pakowania przez uchylne tylne zaczepy – możliwość łatwego zawieszania worka

automatyczne otwieranie zaczepów po załadowaniu worka

standaryzowane przenośniki rolkowe, dostosowane do wielkości palety

zagęszczenie wibracyjne materiału w worku

4.

5.
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SEQUENCE
KOB

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


