ECHIPAMENTE
PENTRU
PISCICULTURA

Consumul de peste cunoaste o continua crestere in Romania, motiv pentru care
exploatarile piscicole au devenit afaceri cu adevarat profitabile. In prezent exista
fonduri europene pentru dezvoltarea unor ferme piscicole, profitul realizat in urma
unei afaceri cu pesti fiind insemnat,
Firma WeldPLAST TECHNOLOGY impreuna cu colaboratorii nostri europeni
vine in sprijinul investitorilor si lucratorilor din piscicultura oferind echipamente si
accesorii pentru fermele pisciole la cele mai inalte standarde:
!

BARCILE DIN HDPE, sunt proiectate ca un înlocuitor robust si practic
indestructibil pentru barcile gonflabile sau cele din fibra de sticla
PONNTOANELE WELD, asigura accesul personalului pentru interventii sau
hranirea pestilor
VIVIERELE WELD sunt constructii speciale, confectionate din plasa
BADINOTTI montata pe flotori.

!

PLASE PISCICOLE confectionate de catre firma BADINOTTI GROUP
S.p.A. care asigura garantia productiei , sigurantei afacerii
dumneavoastra.

!

BAZINE SI CUVE PISCICOLE produse conform cerintelor beneficiarilor din
materiale de calitate superioara avizate pentru depozitarea si cresterea
pestelui

!

HIDROBIOANE DE TRANSPORT PISCICOL sunt proiectate pentru a asigura
transportul pe distante scurte sau lungi a puietului sau pestelui ajuns la
maturitate.

!

ALIMENTATOARE DE HRANA PENTRU PISCICULTURA sunt recipienti foarte
practici si foarte utili pentru hrana pestelui, realizate din Polietilena sau
Polipropilena, cu protectie UV, montate pe flotori.

Un proces neintrerupt: Managementul calitatii
Calitatea deosebita a produselor noastre este una din preocuparile principale ale
companiei. Incepand din momentul lansarii comenzii de catre Dvs si pana in
momentul cand

WeldPLAST TECHNOLOGY

Plase pentru PISCICULTURA
Comercializam o gama bogata de plase pentru viviere, plase de
protectie, plase de pescuit sau proiecte la cheie, confectionate de
catre firma BADINOTTI GROUP S.p.A. Plasele pentru fermele piscicole
care folosesc VIVERE FLOTABILE WELD sunt confectionate de catre
specialisti firmei BADINOTTI GROUP S.p.A. si asigura garantia productiei
, sigurantei afacerii dumneavoastra. Indiferent de tipul pestelui produs
in sistemele de plase BADINOTTI sint de durata si calitate se adreseaza
tuturor aplicatiilor si tipului de peste folosit, greutatea minima
,rezistent la UV , ulei si chimicale dar si faptul ca sunt tratate conta
depuneri algelorle fac diferite de plasele conventionale din nylon.

Bazine si cuve PISCICOLE
Producem Bazine si Cuve WELD destinate fermelor piscicole,
realizate din materiale plastice (polietilena, polipropilena) prin sudura
in plastic si pot avea orice forma si dimensiune in functie de cererea
beneficiarului. In general se folosesc bazine de 6 m in diametru pentru
puiet sau bazine cu diametru 10m pentru adulti, bazinele pot avea
orice diametru dorit de la 3-20 m, adancimea recomandata este de
1,20m.La cerere putem placa bazinele existente construite din beton,
cu Polietilena sau Polipropilena acest lucru creste durata de viata a
bazinelor, influenteaza calitatea apei si implicit a pestelui, materialele
fiind foarte rezistente, tratate UV si avizate alimentar

Hidrobioane transport PESTE
Hidrobioane WELD pentru transportul pestelui confectionate in
functie de tipul masinii folosite sau in forme si la dimensiuni dorite de
catre beneficiari prin sudura cu aparate cu aer cald, din PP sau PE
Polietilena avizate alimentar, create pentru transportul pestelui pe
distante lungi, prevazute la cerere cu termoizolatie si sistem de
oxigenare, echipate cu sanie interioara pentru o etansare perfecta,
fitinguri de golire apei, orificiu de evacuare, jgheab de golire a
pestelui, corset metalic pentru protectie si manipulare usoara.

Pontoane plutitoare WELD

Cresterea pestilor in VIVIERE

Edy’s BOATS

Sistemele de pontoane plutitoare WELD
asigura deopotriva copiilor si adultilor acces
facil la ambarcatiunile de agrement si spre
spatiile de joaca amenajate special pe apa
sau in apropierea acesteia , totodata
faciliteaza pescarilor accesul catre locurile
de pescuit dorite
La cerere se pot executa in forma si la
dimensiunile solicitate

Vivierele Flotabile WELD sunt constructii
speciale, confectionate din plasa montata
pe flotori. Caracteristicile tehnice ale plasei
sunt diferite dar, în mod obisnuit se foloseste
plasa din material sintetic, tratat special
pentru a i se conferi elasticitate, rezistenta si
durabilitate.

Barcile din HDPE sunt proiectate ca un
înlocuitor robust si practic indestructibil
pentru barcile gonflabile sau cele din fibra
de sticla si sunt utilizate în atit pe mare cit si
pe lacuri sau ape curgatoare

Tel: +40 351 449 085
edys_boats@weldplast.ro

WeldPLAST
Mobil: +4 0729 542 142
office@weldplast.ro
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