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Як все починалось... 
В	документах	цивільного	стану	і	в	
державному	архіві	Північного	Рейну-
Вестфалії	в	Детмольді	ім’я	Ruhberg/Ruberg	
з	1785	року	пов’язане	з	будівництвом	
млинів.	Спочатку	роботи	виконувались	
безпосередньо	на	місці,	майстер	з	
підмайстрами	виготовляли	млинове	колесо	
та	жорнові	постави	просто	в	будівлі	млина.	

Згодом	техніка	та	інфраструктура	
уможливили		промислове	виготовлення	в	
Ніхаймі,	з	якого	розвинулись	сьогоднішні	
млинобудування	та	виробництво	
устаткування	та	елеваторів.	
Королівським	урядом	Міндена	пан	Христиан	
Руберг	16.06.1856р.	був	удостоєний	титулу		
майстра	млинобудування.
Те,	що	розпочиналось	колись	як	
млинобудівна	фірма,	розвинулось	після	
1949	року	в	підприємство	з	будівництва	
металоконструкцій.	Наступник	Христиана,	
Франц	Руберг	керував	фірмою	до	1954р	і	
дав	підприємству	своє	ім’я.	

Згодом	фірму	успадкував	його	син,	Герман	
Руберг.	Після	відмирання	млинів	у	60-ті	
роки,	Герман	інтенсивно	почав	займатись	
закупівлею	зерна	та	зернопереробкою	в	
невеликих	силосах.	
На	той	час	фірма	виробляла	і	продавала	
по	всій	Німеччині	малі	та	середні	силосні	
установки.	
В	1981	році	керівництво	підприємством	
перейшло	синові	Германа,	Альфредові	
Рубергу.	Він	і	надалі	розбудовував	
фірму,	яка	налічує	на	сьогодні	близько	
70	співробітників.		По	всій	Європі	нами	
розробляються	та	будуються	установки	
з	прийому,	очищення	та	зберігання	зерна	
з	найсучаснішою	транспортною	технікою	
та	згідно	до	сучасних	вимог.	Крім	цього	
ми	будуємо	зерносховища,		системи	
завантаження	та	розвантаження	зерна	
в	портах,	електростанції	на	біомасі	або	
установки	для	ресайклінгу	деревини	та	
переробки	деревних	відходів.		Планування	
здійснюється	нашими	власними	інженерами,	
установки	здаються	клієнтові	«під	ключ».	
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Ми робимо те, що вміємо.  
Ми вміємо те, що робимо.
Вже	понад	150	років	ми	займаємось	будівництвом	млинів,	силосів	та	устаткування	для	
зерно	переробки.	Наша	основна	компетенція	та	спеціалізація	полягає	перш	за	все	в	
області	механічної	під’йомно-транспортної	техніки.	Але	також	і	в	багатьох	інших	сферах	
ми	пропонуємо	індивідуальні,	інновативні	та	креативні	рішення.	При	цьому	для	нас	дуже	
важливим	є	прямий	діалог	з	нашими	клієнтами:	за	Вашими	вимогами	та	побажаннями	ми	
виготовляємо	потужну	та	надійну	техніку.	

Ваша вдоволеність для нас вимога.  
Найвища	якість	–	це	основний	фактор	успіху	Франц	Руберг	&	Ко.	ГмбХ.	Наші	
висококваліфіковані	та	мотивовані	техніки,	конструктори	та	монтери	завжди	до	послуг	
наших	клієнтів,	ми	орієнтуємось	на	найостанніші	розробки	та	застосовуємо	сучасні	
технології.	
Спільно	з	нашими	клієнтами	ми	розробляємо	концепції	та	стратегії	для	найрізноманітніших	
вимог	у	будівництві	млинів,	силосів	та	елеваторів.	При	плануванні	та	конструюванні	ми	
застосовуєм	найсучасніші	CAD-техніки,	виробництво	переважно	на	верстатах	з	ЧПУ	
гарантує	найвищій	вимір	точності	та	якості.	

Новобудова силосної 
установки
 

Приймальна,	транспортувальна	та	очищувальна	техніка,
Сушіння
Загальна	потужність	67500	т
Потужність	прийому	2	x	200	т/год.

4 Franz Ruberg & Co. GmbH – Будівництво силосів та зерносховищ



У	нас	Ви	отримаєте	планування,	
конструювання,	виготовлення,	
монтаж,	післяпродажний	сервіс	
та	ремонтні	роботи	–	також	на	
спорудах	інших	фірм	–	все	з	одних	рук.
Само	собою	ми	дбаємо	про	
безпроблемну	та	своєчасну	інсталяцію	
машин	та	механізмів.			Байдуже,	
чи	окремі	машини,	вироби	на	
спецзамовлення,	чи	промислові	
установки	«під	ключ»	-	ми	пропонуємо	
Вам	широченний	спектр	можливостей!

Маєте ідеї в будівництві млинів, 
силосів, елеваторів – ми їх 
реалізуємо!
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Наш спектр послуг

Ми розробляємо, будуємо та постачаємо установки та машинне обладнання для 
найрізноманітніших галузей промисловості. При цьому ми повністю беремо на себе 
всі монтажні та сервісні роботи.  

Транспортувати,	складувати	та	переробляти	–	Франц	Руберг	&	Ко.	ГмбХ	пропонує	
всеохоплюючий	спектр	послуг,	від	окремих	компонентів	до	комплексної	установки.	 
Ми	конструюємо	високопотужні	системи	з	економічною,	продуктивною	та	довговічною	
технікою,	які	відповідають	запитам	та	бажанням	наших	клієнтів	та	вимогам	майбутнього.	

Під’йомно- 
транспортна техніка
Елеватори
Редлери	
Стрічкові	транспортери
Шнекові	транспортери	
Сегментні	транспортери
Ланцюгові	конвейери
Ланцюгово-шкребкові	
транспортери

Збагачувальна техніка
Очищувальні	машини		
Машини	попередньої	
очистки	
Сита	барабанові	
Сита	дискові
Каменевідбірники
Сортувальні	машини

Переробна техніка
Млини

Складська техніка
Автоматизовані	наземні	
склади	
Силоси
Силосні	установки

Консервувальна техніка
Охолоджувані	прилади
Сушильна	техніка

Пилоочищувальна 
техніка
Фільтрувальні	установки
Вентилятори

Замикальні/
Вивантажувальні 
системи
Вивантажувальні	машини

Приймальна техніка   
Глибинна	прийомка	
Завантажувальні	системи	
Вагові	системи
Автоперекидальні	
установки

Вимірювальна та 
регуляційна техніка
Дозувальні	системи	
Змішувальні	системи	
Управління	установками

Ємнісне обладнання
Бункери	та	ємності

Установочні і трубні 
системи
Чотирикутні	самопливні	
труби
Круглі	труби	

Зернопереробка Виробництво кормів Харчова індустрія

Виробництво біоетанолу Переробка ріпаку Енергія з біомаси

6 Franz Ruberg & Co. GmbH – Будівництво силосів та зерносховищ



Планування та виробництво
Виклик	нашого	часу	–	розробити	з	індивідуальних	та	специфічних	постановок	задач	
рентабельні,	ефективні	та	прибуткові	концепції.	Наші	3D-CAD-системи	відкривають	
тут	всі	можливості,	постійно	покращувати	процес	проектування	та	радикально	
зменшувати	витрати	часу.	Автоматизація	різноманітних	виробничих	процесів	забезпечує	
раціональне	та	високоякісне	виробництво.	Злагоджені	та	узгоджені	процеси	планування,	
виробництва,	збуту,	фінансів	та	матеріального	забезпечення	роблять	наші	продукти	
конкурентоспроможними	та	надзвичайно	привабливими	для	наших	клієнтів.

7Franz Ruberg & Co. GmbH – Будівництво силосів та зерносховищ



8 Franz	Ruberg	&	Co.	GmbH	–	Будівництво	силосів	та	зерносховищ



Монтаж та сервіс
Монтаж	є	однією	з	основних	послуг	Франц	
Руберг	&	Кo.	ГмбХ.	Тут	ми	спираємось	
на	досвід	багатьох	десятиліть.	Для	
вироблення	концепцій	монтажу	та	
оптимальне	планування	термінів	в	нашому	
розпорядженні	є	кваліфіковані	керівники	
проектів	та	старші	монтери.	Само	собою	
наші	бригади	оснащені	необхідним	
обладнанням,	як	наприклад,	контейнерами	
з	офісними,	виробничими	приміщеннями	та	
санвузлами.		Окрім	цього	до	стандартного	
оснащення	належать	такі	допоміжні	засоби,	
як	автонавантажувачі,	крани-лебідки,	
під’йомні	механізми	і	т.ін.
Ми	пропонуємо	Вам	монтаж,	перебудову,	
ревізію,	розширення,	оптимізацію	та	ремонт	
як	наших	власних	будівельних	об’єктів,	так	і	
конструктивних	елементів	інших	виробників.

До	наших	клієнтів	належать	млини,	
виробники	комбікормів,	аграрні	
підприємства,	електростанції	на	біомасі,	
виробники	біоетанолу,	переробники	ріпаку,	
виробники	ДСП,	меблів,	автомобільна	
промисловість,	бетонні	заводи,	переробники	
відходів	деревини	(виробництво	пеллет).	

Само	собою	ми	у	Вашому	розпорядженні	і	
після	завершення	проекту.	Ми	забезпечимо	
Вам	всеохоплюючий	після	продажний	
сервіс	та	ремонтні	роботи.	Монтажні	роботи	
можуть	бути	виконані	за	договором	підряду	
або	за	договором	передачі	найманих	
працівників.
В	залежності	від	прогнозованості	з	
клієнтами	узгоджуються	тверді	ціни	або	
погодинна	оплата	праці.
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Наші переваги: під’йомно-транспортне обладнання  
та системи
Нашими	перевагами	є	готові	«під	ключ»	
комплексні	системи	для	найрізноманітніших	
сфер	застосування	в	галузі	механічного	
під’йомно-транспортного	обладнання.	
Особливо,	якщо	йдеться	про	устаткування	
для	транспорту,	переробки	або	зберігання		
збіжжя,	млинових	продуктів	та	компонентів	
комбікормів.	До	того	ж	ми	виконуємо	
проекти	в	галузях	ТЕЦ	на	біомасі	та	
біопалива.	При	цьому	ми	можемо	спертись	
на	широкий	спектр	наших	основних	
продуктів,	як	редлери,	елеватори,		шнекові	
транспортери,транспортні	стрічки,	силоси,	
ємності	і	т.ін.
Маємо	також	у	розпорядженні	широку	
програму	найрізноманітніших	індивідуальних	
машин:	змішувальні	шнеки,	охолоджувачі	
пеллет,	сепаратори	високої	потужності,	
сегментні	транспортери,	завантажувальні,	
дозувальні	та	розвантажувальні	системи.

Наші	продукти	індивідуально	пристосовані	
до	Ваших	виробничих	потреб	з	урахуванням	
діючих	норм	та	приписів	(Atex).	Окремі	
деталі	за	Вашою	вимогою	ми	можемо	
сконструювати	і	виготовити	в	найкоротший	
час.	Ми	виробляємо	міцні	та	надійні	
установки	у	виконанні	з	лакованої,	
оцинкованої	або	нержавіючої	сталі.

Ми	охоче	розробимо	рішення	для	повністю	
нових	застосувань	–	випробуйте	нас!	

Міцна та надійна техніка спеціально для 
Ваших завдань. 
Поговоріть з нами про Ваші плани!
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Підйомно-транспортне обладнання від  
Франц Руберг & Кo. ГмбХ

Всюди	там,	де	сировина,	сипучі	
матеріали,	робочі	або	допоміжні	речовини	
транспортуються	на	довгі	відстані,	знаходить	
своє	застосування	підйомно-транспортна	
техніка	від	Франц	Руберг	&	Кo.	ГмбХ	–	в	
багатьох	галузях	промисловості	по	всьому	
світі.
Особливим	попитом	користуються	
комплексні	рішення	та	комбіновані	
установки,	спецвиготовлення,	а	також	
продуктивні	одинічні	компоненти,	як

● Елеватори
●  Стрічкові транспортери
●  Шкребкові транспортери
●  Шнекові транспортери
●  Сегментні транспортери
●  Ланцюгові транспортери 

Надійність,	безпека	та	економічність	при	
застосуванні	технологій	транспортування	
стоять	на	першому	місці.	Для	Франц	Руберг	
&	Кo.	ГмбХ		само	собою	зрозуміла	річ.
З	багатьма	ноу-хау,	найсучаснішими	
технологіями	від	планування,	виготовлення	
і	до	монтажу	(CAD-системи,	автоматизовані	
монтажні	установки,	високоточне	
обладнання	з	ЧПУ	і	т.ін.)	та	із	застосуванням	
міцних,	стійких	то	зношування,	довговічних	
матеріалів.

Складні	підйомно-транспортні	системи	
потребують	досвіду	в	реалізації	клієнтських	
запитів	та	побажань.	Найчастіше	вони	
являють	собою	індивідуальні,	унікальні	
вироби.		Разом	із	цим	вони	повинні	
уможливлювати	раціональну	та	економну	
експлуатацію	та	бути	фінансово	підйомними.
З	такою	ціллю	перед	очима	та	нашим	
150-річним	досвідом	стоїмо	ми	перед	
Вашими	випробуваннями.

Установка	для	завантаження/розвантаження	суден
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Вище вгору… Елеватори від 
Франц Руберг & Кo. ГмбХ

Всюди	там,	де	сипучий	матеріал	
транспортується	вертикально,	тобто	на	
висоту,	застосовуються	т.зв.	ковшові	
елеватори	різних	виконань.	Можуть	бути	
перекриті	значні	висоти	понад	100	м	та	
діапазон	потужностей	до	1.000	т/год.	

Елеватори	Франц	Руберг	&	Кo.	ГмбХ	
відзначаються	наступними	перевагами:

● Повністю	закрита	конструкція	для		 	
	 безпорохового	транспортування	продукту

●		Гратчастий	барабан,	вбудований	у	
	 основу	елеватора,	забезпечує	ощадне		 	
	 приймання	продукту

●  Змінні	швидкості	підйому	та
	 різноманітні	форми	ковшів
	 уможливлюють	транспортування
	 різноманітних	матеріалів

●		Висока	виробна	спроможність	при	
	 оптимізованій	безпеці	та	компактних	
	 конструктивних	розмірах
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Шкребкові транспортери

Шкребкові	транспортери	або	редлери	
виготовляються	в	найрізноманітніших	
виконаннях.	Вони	знаходять	багатобічне	
застосування,	від	прийому	матеріалу	до	його	
перевантаження.	При	цьому	можуть	бути	
перекриті	транспортні	відрізки	понад	100	м	
та	продуктивністю	до	1.000	т/год.		Редлери	
передбачаються	в	концепціях	установок	
на	майже	всіх	горизонтальних	відкаточних	
штреках.

Редлери	Франц	Руберг	&	Кo.	ГмбХ	
відзначаються	багатьма	перевагами:

●  закрита	конструкція	
●  чисті	та	гігієнічні
●  низька	швидкість	транспортування
●		дуже	ощадні	до	продукту
●		низьке	енергоспоживання
●		нешкідливі	для	довкілля
●		низьке			зношування
●		прості	в	обслуговуванні
●		широкий	асортимент	приладдя

Виробництво	відбувається	на	високоточному	
обладнанні	з	ЧПУ.	При	цьому	застосовуються	
виключно	високоякісні	сталі,	міцні	
підшипники	та	елементи	приводів,	котрі	
пристосовані	до	будь-якого	профілю	
застосування	окремих	агрегатів.
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Інше під’йомно-транспортне обладнання
Транспортерні стрічки
Транспортерні	стрічки	особливо	придатні	
до	горизонтального	та	похилого	
транспортування	матеріалів	на	довгих	
відтинках.
Завдяки	легкій	конструкції	транспортерних	
стрічок	та	можливості	безперервної	передачі	
продуктів	на	всій	довжині	стрічки		вони	часто	
застосовуються	для	заповнення	ангарів.	При	
цьому	можуть	бути	перекриті	відтинки	понад	
100	метрів.	Діапазон	продуктивності	складає	
при	цьому	понад		1.000	т/год.
Особливо	для	цих	транспортерів	варто	
зазначити	незначне	зношування	та	низькі	
енергозатрати.	Завдяки	відкритій	контрукції	
можна	легко	і	безпроблемно	
проводити	ремонтні	та	
сервісні	роботи.

Сегментні транспортери
Сегментні	транспортери	
переміщують	продукти	
ощадливо	і	без	залишків.	
Вони	придатні	як	для	
транспортування	
горизонтально,	так	і	
похилом	і	особливо	
годяться	для	
переміщення	пеллет,	
комбікормів,	насіннєвих	
матеріалів.	При	цьому	
можуть	покриватися	
відстані	
транспортування	
понад	100м.	
Діапазон	
потужностей	сягає	
до	250	м3/год.

Шнекові транспортери
Шнекові	транспортери	переносять	продукти	
горизонтально,	вертикально	та	під	нахилом.	
Від	рідких	продуктів	чи	зернистої	та	
борошняної	сировини	до	тістоподібних	та	
шоколадних	мас	–	шнековий	транспортер	
може	транспортувати	практично	будь-який	
матеріал.	Шнекові	транспортери	часто	
використовуються	для	транспортування	
під	нахилом,	оскільки	таким	чином	можна	
піднімати	продукт	вгору	найкоротшим	
шляхом.	Крім	цього	шнекові	транспортери	
застосовуються	при	розвантажуванні	
силосів,	зволожуванні,	змішуванні,	
дозуванні.	
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Рішення для приймання зерна 

Восени,	коли	поля	обжаті,	цінний	врожай	
повинен	бути	дуже	дбайливо	та	обережно	
складований	та	оброблений,	аби	якомога	
краще	зберегти	якість	зерна.
Франц	Руберг	&	Кo.	ГмбХ	постачає	чисельні	
машини	для	забезпечення	якості	та	власного	
контролю.
Першим	кроком	до	ощадливого	складування	
є	приймання	зерна.

●		Розвантаження	та	завантаження	
	 на	залізниці
●  Розвантаження	та	завантаження	
	 автомобілів
●  Комплексні	машинні	ангари	з	

приймальною	технікою	(глибоке	
приймання,	автоперекидачі,		дозувальні,	
змішувальні	та	вагові	системи)

●	 Техніка	для	первинної	обробки
●	 Техніка	очищення	від	пилу
●	 Склади

При	цьому	кожна	установка	мусить	бути	
індивідуально	та	точно	пристосована	
до	місцевих	умов.	Користувачі	великих	
установок	транспортують	зерно	залізницею		
або	вантажівками	до	силосних	установок,	із	
силосів	на	судна	та	знову	назад.
Менші	установки	транспортують	зерно	з	
фермерського	трактора	просто	до	млина.

Франц Руберг & Кo. ГмбХ пропонує 
міцну та надійну техніку – розроблену 
спеціально для Ваших індивідуальних 
потреб!
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Аспірація, сортування  та очищення

Високопотужні	очищувальні	машини	від	Франц	Руберг	&	Кo.	ГмбХ	застосовуються	для	
приймання,	та	очищення	багатьох	видів	зернових:	пшениці,	кукурудзи,	насіння	олійних	
культур,	солоду,	кави,	рису,	бобів	сої	тощо.	Під	час	грубого	очищення	одразу	після	
приймання	відсортовуються	чужорідні	тіла,	такі,	як	тріски	або	каміння,	котрі	могли	б	
пошкодити	наступні	застосовувані	машини,	напр.	транспортери.
Завдяки	ґрунтовному	але	ощадливому	очищенню	зберігається	якість	кінцевого	продукту	
та	забезпечується	найкраща	придатність	до	подальшого	зберігання.	Тим	самим	можна	
запобігти	розвитку	отруйного	грибка	та	інших	шкідливих	речовин.
В	комбінації	з	нашими	компонентами	вентиляції,	фільтрування	та	очищення	від	пилу	
виконуються	актуальні	приписи	з	безпеки	та	захисту	довкілля	та	гарантується	ефективне	та	
безпроблемне	застосування	очищувальних	машин	Франц	Руберг	&	Кo.	ГмбХ.

Пшениця Овес Рис

Насіння ріпаку Боби Насіння соняшнику

Кукурудза Кава Соєві боби

20 Franz Ruberg & Co. GmbH – Будівництво силосів та зерносховищ



Барабанове	сито Барабанове	сито Круглий	вертикальний	пневмосепаратор

Первинне очищення та видалення пилу

RASRA 41-2400
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RASRA – попередня та основна очистка в  
найвищій якості

RASRA від Франц Руберг & Кo.ГмбХ – ідеальна серія машин для попереднього та 
основного очищення.

Очищувальні	машини	Франц	Руберг	&	
Кo.	ГмбХ	гарантують	високу	пропускну	
спроможність	та	оптимальну	ступінь	
очистки.	Базуючись	на	нашому	
багатолітньому	досвіді	в	галузі	
зернопереробки	ми	змогли	розробити		
тип	машини,	котрий	поєднує	дві	функції	
очищення:	аспірацію	та	ситове	очищення.	

Шляхом	подвійного	аспірування	видаляється	
пил	та	інші	легкі	частки.	За	допомогою	
ситових	ярусів	можуть	бути	відсіяні	грубші	
домішки.	
Додатково	зерно	сортується	на	кінцевий	
продукт	1	сорту	та	бите	і	дрібне	зерно.

Основні	переваги:

●		Висока	пропускна	спроможність
●		Економне	та	екологічне	очищення	
	 з	повітряною	сепарацією
●	 Мінімальний	та	простий	догляд
●	 Проста	заміна	сит
●	 Окрема	видача	продукту	1	сорту
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Комплексні круглі силосні установки 

Установки	для	складування	та	подальшої	переробки	зерна	або	інших	сипких	речовин	
застосовуються	в	усьому	світі	та	всюди	користуються	попитом.
Франц	Руберг	&	Кo.	ГмбХ	зпланує,	розробить	та	змонтує	також	і	Вашу	високопродуктивну	
установку	з	усією	приналежною	приймальною	та	переробною	технікою.
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Зерноперевантажувальна 
установка Регенсбург

Повна	машинна	та	складська	техніка	для	
прийняття	та	відвантаження	з	устаткуванням	
для	переробки	та	сушіння	зерна

Загальна	місткість	12	x	3500	т	+	4	x	800	т

Потужність	прийому	2	x	220	т/год
Потужність	відвантаження	2	x	220	т/год
Завантаження	судна	400	т/год
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Рекомендації та зразки об’єктів

Портова 
перевантажна
установка

Комплекс	машинної	та	складської	техніки 
для	приймання	та	відвантаження																																																												
загальна	місткість	6	x	1800	т	+	9	x	7500	т

Потужність	прийому	3	x	300	т/год
Потужність	відвантаження	300	т/год
Завантаження	судна	600	т/год

Бімодальний 
агротермінал 
Хайденау
 

Комплекс	машин	та	складської	техніки	 
для	приймання	та	вивантаження	із	
виходом	до	залізничної	колії	Загальна	
місткість	50.000	т

Потужність	прийому	4	x	300	т/год	
Відвантаження	залізницею	450	т/год	
Відвантаження	автотранспортом	300	т/год
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Аграрне підприємство Хоенлое

Машинні	приміщення	з	приймальною,	
транспортною,	та	очищувальною	технікою,
Складські	силоси	з	під’йомно-транспортною	
технікою	
Сушильна	установка

Загальна	місткість	9000	т

Потужність	прийому	150	т/год
Потужність	вивантаження	150	т/год

Ще	рекомендації:

● AGRAVIS	Мюнстер	і		Бракель
● BAYWA	Мюнхен
● HABEMA	HH	Хайденау
● MÜHLE	Рюнінген
● BEISELEN	Магдебург	і	Росток
● RWA	Raiffeisen	Austria	Відень
● HAGE	Кіль
● RWG	Штайнхайм

● Gebr.	Engelke	Хазеде
● Gebr.	Weiterer	Альгерміссен
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Franz Ruberg & Co. GmbH 
Mühlen- und Silobau
Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße	35
33039	Nieheim
Telefon:	+49	(0)	52	74	/	9	88	00
Telefax:	+49	(0)	52	74	/	9	88	13
info@franz-ruberg.de
www.franz-ruberg.de

Представник Франц Руберг & Ко. 
ГмбХ в Україні
Огієнко	В.А.
Тел.	050-304-55-02
E-mail:	vadym-ogiyenko@ukr.net
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