PÿEDSTAVUJEME

KVALITNÕ A POHOTOV… SLUéBY
POSKYTUJE DSP PÿEROV
„Světovou kvalitu za české ceny“ – tak
lze charakterizovat firemní filosofii nového subjektu na trhu strojů a zařízení
pro výrobu a úpravu kameniva a jiných
nerostných hmot, včetně recyklace stavebních materiálů – firmy DSP Přerov,
spol. s r.o.
Společnost byla založena v roce 1998
po etapě formování v rámci jiných společností a ve své nynější podobě představuje dynamickou obchodně inženýrskou firmu se solidním výrobním
zázemím, zahrnujícím jak původní společníky – dnes partnery, tak sí spolehlivých stálých dodavatelů. Vlastní předmět
činnosti DSP má v současné době tři
základní složky:
• konstrukční vývoj vlastních řešení základních strojů pro úpravu kameniva,
tedy zejména drtičů a třídičů, včetně
souvisejících zařízení a doplňků,
umožňujících jejich pohotovou a flexibilní instalaci v nejrůznějších provozních situacích a schopných plnit velmi variabilní požadavky zákazníků,
• rozvoj aplikačního know-how, opírající se o výkonnou obchodní složku,
zahrnující komplexní předprodejní
služby od identifikace potřeby zákazníka, nalezení optimálního řešení jeho
problému, výběr vhodného zařízení
z vlastní i spolehlivé cizí produkce a
jeho dodávkové zajištění, asistenci při
montáži a uvedení do provozu,
• instalační a poprodejní servis včetně
dodávek náhradních dílů, asistenci při
periodických i nahodilých údržbářských operacích, školení obsluhy
apod. Tuto službu poskytují servisní
pracovníci nejen pro zařízení dodaná
DSP, ale i pro zařízení jiných výrobců,
u kterých nejsou tyto záležitosti prioritou.
Uvedený rozsah aktivit je firma schopna zajišovat zejména proto, že se jí podařilo soustředit výkonný tým kvalifikovaných pracovníků se zkušenostmi v oboru,
kterým vytvořila optimální prostředí pro
realizaci jejich profesních ambicí.

Převážná část nové produkce byla až
dosud realizována formou exportu, na
tuzemském trhu se uplatnily zejména
aktivity spojené se servisem nejfrekventovanějších starších výrobků. Tato situa-

ce se ale začíná velmi rychle měnit s tím
jak vyprchává euforie vyvolaná otevřením
trhu a snadnou dostupností dříve nedosažitelných, ale přece jen „normálních“
importovaných strojů.

Kuželové drtiče
Typové označení
Typové číslo
Vstupní kusovost
(propad sítem)

HCC7

HCC9

HCC12

(mm)

4141
35

4143
65

4144
92

4153
65

4154
80

4156
125

4159
220

Doporučený rozsah
stavění štěrbiny
Příkon
Výkon

(mm)

4 ¸ 20

5 ¸ 25

9 ¸ 25

8 ¸ 30

10 ¸ 30

15 ¸ 35

25 ¸ 50

Hmotnost bez

(kg)

pohonu

2

(kW)
(t/h)

4174
32 65

4175
95

4177
155

4179
300

9 ¸ 11 ¸ 35 16 ¸ 45 30 ¸ 63
25
55 - 90
110 - 132
132 - 200
30 ¸ 90 35 ¸ 115 40 ¸ 125 55 ¸ 160 70 ¸ 170 75 ¸ 210 140 ¸ 300 110 ¸ 255 160 ¸ 340 190 ¸ 375 275 ¸ 510
4300

8200

9100

5¸
12

17 900

21 100

