 Галузева науково-дослідна лабораторія переробних і
харчових виробництв займається питаннями наукового і
технічного супроводу технологічних процесів,
метрологічного забезпечення, обслуговування та ремонту
машин і обладнання переробного і харчового
виробництва на всіх етапах його експлуатації.
 Лабораторія має багаторічний досвід,
висококваліфікований кадровий склад, має сучасне
науково-дослідне обладнання, власне конструкторське
бюро, багату експериментальну базу, власні виробничі
потужності.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА
НАВЧАЛЬНО - НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

ГАЛУЗЕВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА
ЛАБОРАТОРІЯ ПЕРЕРОБНИХ І
ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

ЗАПРОШУЄ ДО
СПІВРОБІТНИЦТВА





Адреса
лабораторії

61023, Харків,
вул. Мироносицька, 92
тел. (057) 700-38-95
http://nniphv.com.ua/virobnitstvo/
e-mail:
vadimbr76@ukr.net
karlsonman@gmail.com

ДО УСПІХУ РАЗОМ!

Співпраця з нами СЬОГОДНІ –
запорука Вашого успішного
майбутнього ЗАВТРА!
Ми кращі тому, що:
маємо ґрунтовні теоретичні знання і
актуальні практичні навички;
ми затребувані, сучасні та креативні;
у нас тісні зв’язки з провідними
підприємствами України і світу;
наші співробітники вміють віршувати
складні і унікальні задачі.

У нас 25-річна історія і традиції

Ми чекаємо саме на Вас!

имееем возможность предложить нашим потенциальным заказчикам специальные работы по
ремонту , реконструкции , строительству объектов по обработке ( очистке , сушению ,
транспортированию и отгрузке ) зерна.
Имеем опыт и возможность скомпоновать комплексы даже в условиях плотного размещения , с
минимально прямыми и универсальными технологическими маршрутами .Восстановление
сгоревших зерносушилок , решения по предварительному подогреву зерна и выносному
охлаждению при сушке , модернизация зерносушилок , перевод зерносушилок на альтернативное
топливо с подбором реально работающих теплогенераторов и теплообменников.
Изготовление нестандартного оборудования , разборных зерновых самотёков с футеровкой,
решение проблем с выбросами пылевой и легковитающей фракции при зерносушении малыми
затратами.
Изготовление зернотранспортного оборудования (нории , скребковые и ленточные транспортёры)
под конкретные требования заказчика с минимальным сроком изготовления с повышенным сроком
службы.
Своих заказчиков имеем как среди мелких фермеров , так и среди хозяйств средней и выше
средней величины. Сотрудничество с крупными агрохолдингами только после собеседования с
руководством на пример чистоплотности , адекватности и технической грамотности.
Что мы имеем на выходе –простой и интуитивно понятный комплекс , качественно выполняющий
свои функции и управляемый минимальным количеством персонала.

