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Společnost Bluetech s. r. o. je strojírenská firma s tradicí výroby pásových dopravníků
od roku 1967. V současnosti nabízíme více jak 20 druhů sekcí pásových a řetězových
dopravníků pro všechny obory lidské činnosti.

Bluetech Ltd. is an engineering company with a tradition of belt conveyors since 1967.
We currently offer more than 20 kinds of sections of belt and chain conveyors for all
spheres of human activity.

Požadavky našich odběratelů řešíme vždy individuálně na konkrétní zadání podmínek budoucího provozu. Společnost Bluetech má vlastní projekční kapacity, včetně
konstrukčního a vývojového oddělení. Výrobní areál umožňuje produkci několika
„kilometrů” pásových dopravníků ročně. Nabízíme vlastní řešení dané potřeby, či se
přizpůsobíme podmínkám výrobce určitého zařízení, který u nás poptává dopravníky
pro přepravu suroviny v jeho technologii. Proto jsou našimi odběrateli nejen koneční
zákazníci a zpracovatelé surovin v daném odvětví, ale stále častěji výrobci drtičů, lisů,
balicích systémů, energetických systémů (AP z komunálních odpadů; sláma, štěpka,
piliny…), výrobci ČOV, technologií pro třídění (skladování) různých materiálů a komodit
a mnozí další výrobci a uživatelé různých zařízení.

We always individually solve requirements of our customers for concrete specification
of future operation. Company Bluetech has own projection capabilities, including designing and development department. The manufacturing area enables production of
some “kilometres” of belt conveyors a year. We offer own solution of existing need or we
adapt to conditions of producer for specific equipment who demands at us conveyors for
transport of materials in his technology. Our customers are not only end customers and
processer of raw materials in existing branch, but more often producers of shredders,
balers, wrapping machines, energy systems (AP from municipal waste; straw, chip, saw
dust,...), producers of sewage plant, technologies for sorting (storage) of different materials and commodities and many other producers and users of various equipment.

Řešíme požadavky zákazníků od 1 kusu dopravníku, přes všechny různé velikosti technologií až po dodávky s více než 100 ks dopravníků v jedné lince.

We solve customer requirements from one piece of conveyor, through all different sizes
of technologies up to deliveries with more than 100 pieces of conveyors in one line.

Návrh řešení, projekt, dodávka dopravníků a ocelových konstrukcí, montáž, elektroinstalace, systém, servis… vše u jedné firmy! To je Bluetech s. r. o.

Suggestion on solving, project, delivery of conveyors and steel constructions, assembly,
electrical equipment, operation, service... all in one company! It is Bluetech Ltd.

Výrobce zařízení potřebuje propojit své technologické řešení spolehlivými dopravníky
s nadčasovým dizajnem? Potřebuje ocelové konstrukce pro své stroje? To je také
Bluetech s. r. o.

Does the producer of equipment need to connect his technological solution with reliable
conveyors with timeless design? Are necessary steel structures for his machines? It is
also Bluetech Ltd.

Pátá dekáda výroby dopravníků v naší firmě je nejen ověřená tradice, ale především
závazek pro budoucí spolupráci.

The fifth decade of conveyor production in our company is not only proved tradition but
mainly engagement for future cooperation.

Jan Kamír, ředitel a spolumajitel společnosti.

Jan Kamír, CEO and co-owner of company.
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Projektujeme ve 3D.

Designed by Solid Edge 3D Software.

V Ý KO N / K VA L I TA / P Ř I Z P Ů S O B I VO ST

SPOJUJEME STROJE V CELKY…
WE ARE CONNECTING MACHINES IN EQUIPMENT COMPLEX…

POWER / QUALITY / FLEXIBILITY

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ / EXAMPLES FOR SOLUTION
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