
INNOWACJE, DOŚWIADCZENIE 
I WYDAJNOŚĆ...
MAMY WSZYSTKO
CZEGO POTRZEBUJESZ
DO PRACY Z ZIARNEM!

POBIERANIE 
PRÓBEK



WSTĘP
Założona w 1959 roku firma Tout 
Pour Le Grain (TPLG) od momentu 
modernizacji rolnictwa wybrała jako 
dziedzinę swojej działalności pro-
jektowanie i prace koncepcyjne nad 
instalacjami służącymi do magazy-
nowania i transportu zbiorów ziarna, 
tak aby zapewnić jego optymalną 
konserwację, zarówno u rolników, jak 
i w firmach magazynujących.
W połowie lat 70’ firma TPLG opra-
cowała pierwsze w Europie automaty-
czne urządzenie do pobierania próbek 
ziarna, a w latach 80’ urządzenie to 
zostało całkowicie zautomatyzowane. 
Początek XXI wieku to w firmie TPLG 
inauguracja nowej strategii opartej 
na polityce proaktywności w bada-
niach i rozwoju.
Wzmocniono biuro projektów zajmu-
jące się magazynowaniem, a drugie 
w całości dedykowano pobieraniu 
próbek. Nasi klienci znają ciąg dalszy. 
W miarę upływu lat staliśmy się 
kluczowym uczestnikiem francuskie-
go rynku magazynowania i transportu 
ziarna oraz jednym z pierwszych 
światowych liderów w dziedzinie 
pobierania próbek ziarna.
Ciągły rozwój, wierność naszym 
wartościom i zobowiązaniom – 
dzięki tym cechom firma Tout Pour 
Le Grain nigdy nie przestaje podążać 
w stronę najwyższej jakości.  Nasze 
zespoły angażują się na co dzień, 
aby zaspokoić wszystkie potrzeby. 

Hugues HERMAND
Dyrektor

ÉDITO

KUPUJ I SPRZEDAWAJ ZA WŁAŚCIWĄ CENĘ

Spełnianie wymogów rynku, przestrzeganie norm, automatyzacja procesów pobierania 
próbek... TPLG ma odpowiednie rozwiązania! Niepowtarzalny asortyment urządzeń 
przeznaczony do obsługi najbardziej wymagających procesów - codziennie 
współpracujemy z naszymi klientami aby zoptymalizować ich zasoby.

Nasz asortyment urządzeń dostosuje się do wszystkich potrzeb:
wyposażenie punktu przyjęcia, punktu skupu, elewatora transferowego, elewatora 
portowego, pobieranie próbek z pojazdów rolniczych, naczep, wagonów, statków 
podczas wyładunku lub załadunku, obiegów przenoszenia ziarna lub produktów 
przetworzonych wewnątrz silosu. Niezależnie od wybranego sposobu precyzja 
pobierania próbek zwiększa się w miarę wzrostu liczby pobrań na całej wysokości 
ziarna w przyczepie zgodnie z normą ISO poświęconą pobieraniu statycznemu 
(norma NF EN ISO 24333 (2010-02)).

 Porady i ekspertyzy
Studia wykonalności i rozmieszczenia, opracowywanie specyfikacji. Nasze 

doświadczenie umożliwia nam bezpiecznie interpretować normy oraz usuwać 

napotkane ograniczenia w celu świadczenia najwyższej jakości usług.

Na miarę 
Jesteś niepowtarzalny, Twój projekt także? W firmie TPLG uwzględniamy każde 

życzenie. Jedna osoba kontaktowa odpowiadajaca na wszystkie problemy i potrzeby 

związane z Twoim projektem. Oto zobowiązanie naszych specjalistów.

 Ciągłe wsparcie
Od wniosku do nadzoru i konserwacji, przechodząc przez prace projektowe (biuro 

projektów), produkcję w naszej fabryce i automatyzację instalacji. Filozofii tej 

towarzyszy szybka reakcja i dostępność naszych zespołów.

POBIERANIE 

Cobra
Strony 04-05
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Strony 06-07

Phaeton
Strony 08-09

S.A.R.A.
Strona 10

Moustick
Strona 11
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DZIĘKI URZĄDZENIU COBRA WSZYSTKO PORUSZA SIĘ JAK PO SZYNACH!

Urządzenie Cobra, opracowane w sposób umożliwiający spełnienie wymagań normy 
ISO 24333, umożliwia objęcie zasięgiem całej powierzchni skrzyni ładunkowej pojazdu 
o dużej długości.

GŁOWICA POBIERANIA PRÓBEK URZĄDZENIA
COBRA 4000 JEST ZAMONTOWANA NA SZYNIE
ZAMOCOWANEJ DO MASZTÓW.

Głowica jest wyposażona w silnik przesuwu, silnik obrotu i silnik podnoszenia/opuszczania, a wszystkie 
silniki są wspomagane przez przetwornice częstotliwości. Taka budowa pozwala uzyskiwać wysoki 
moment obrotowy, umożliwia regulację siły penetracji i wykrywanie dna skrzyni ładunkowej. 
Aby zapewnić optymalną reprezentatywność, urządzenie do pobierania próbek jest dostarczane 
z końcówką z dwóch rur umożliwiającą pobieranie próbek przez rdzeniowanie. Próbka jest 
transportowana od końcówki do miejsca odbioru znajdującego się w laboratorium przez 
antystatyczne przewody przeznaczone do kontaktu ze środkami spożywczymi. Turbina zasysająca 
i szafa elektryczna są umocowane na maszcie.
Cobra 4000 posiada modułową konstrukcję szyny prowadzącej. Firma TPLG proponuje różne wersje 
o długości od 12 do 24 m lub większej w zależności od potrzeb.
To urządzenie do pobierania próbek jest dostępne również w wersji Premium o wysokiej wydajności, 
przeznaczonej do intensywnej eksploatacji przemysłowej.

WERSJA STANDARD WERSJA PREMIUM

Średnica wieżyczki Ø324 mm Ø406 mm
Motoreduktor obrotu 0,25 kW 0,25 kW
Motoreduktor przesuwu 0,75 kW 0,75 kW
Motoreduktor podnoszenia/opuszczania 1,1 kW 1,5 kW
Cokół urządzenia do pobierania próbek 600 x 600 mm 600 x 600 mm
Promień pobierania próbek 2900 mm 3200 mm
Gwarancja mechaniczna i elektryczna 1 rok 2 lata

SERIA 3000 SERIA 4000
Zasilanie elektryczne 230 VAC N + ph 400 VAC + N + E 50 Hz
Moc turbiny 1,9 kW od 1,9 kW do 7,5 kW 09

Sonda do pobierania ziarna / COBRA 4000
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 Promień pobierania próbek 3200 mm

 Modułowa długość szyny: 12 m, 16 m, 20 m, 24 m i więcej

 Turbiny zasysające o mocy od 1,9 kW do 7,5 kW w zależności od odległości pobierania próbek

 Sterowanie za pomocą pulpitu dotykowego najnowszej generacji

 Odbiór cyklonowy całkowicie szczelny ze zintegrowanym układem filtracji

 Niezrównana szybkość pobierania próbek w trybie automatycznym



 Precyzyjne ustawianie głowicy pobierania próbek

 Optymalna siła zagłębiania dzięki pobieraniu w pionie

 Modułowa długość szyny

 Turbiny zasysające o mocy od 1,9 kW do 7,5 kW w zależności od odległości pobierania próbek

 Sterowanie za pomocą pulpitu dotykowego najnowszej generacji

 Odbiór cyklonowy całkowicie szczelny ze zintegrowanym układem filtracji
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URZĄDZENIE CAMELEON DOSTOSUJE SIĘ DO KAŻDEGO RODZAJU 
POJAZDU!

Urządzenie Cameleon zostało opracowane w celu zaspokojenia specjalnych potrzeb 
w zakresie pobierania próbek z cystern i wagonów, ale odpowiada również wszelkim 
innym rodzajom pojazdów. Głowica pobierania próbek jest zamontowana na szynie, 
która przesuwa się po swojej konstrukcji, a pobieranie próbek odbywa się w osi 
pojazdu. Silniki są wspomagane przez przetwornice częstotliwości, umożliwiające 
wykrywanie dna skrzyni ładunkowej i pozwalające uzyskiwać wysoki moment obrotowy 
oraz regulowaną siłę penetracji.

GŁOWICA POBIERANIA PRÓBEK JEST ZAMONTOWANA NA SZYNIE, KTÓRA 
PRZESUWA SIĘ PO DEDYKOWANEJ KONSTRUKCJI.

Silniki są wspomagane przez przetwornice częstotliwości, umożliwiające wykrywanie dna skrzyni 
ładunkowej i pozwalające uzyskiwać wysoki moment obrotowy oraz regulowaną siłę penetracji. 
Zasada pionowego ruchu końcówki zapewnia urządzeniu Cameleon wysoką siłę zagłębiania 
umożliwiającą pobieranie próbek z głębokości do 4 metrów, nawet w produktach o wysokiej 
gęstości lub sproszkowanych. Przemieszczanie po szynie umożliwia precyzyjne sondowanie na 
dużych długościach. Aby zapewnić optymalną reprezentatywność, urządzenie do pobierania 
próbek jest dostarczane z końcówką z dwóch rur umożliwiającą pobieranie próbek przez 
rdzeniowanie. Próbka jest transportowana od końcówki do miejsca odbioru znajdującego się w 
laboratorium przez antystatyczne przewody przeznaczone do kontaktu ze środkami spożywczymi. 
Turbina zasysająca i szafa elektryczna są umocowane na maszcie.
Cameleon 4000 posiada modułową konstrukcję szyny prowadzącej. Firma TPLG proponuje różne 
wersje o długości od 12 do 24 m (lub większej) w zależności od potrzeb.

Motoreduktor przesuwu 1,5 kW
Motoreduktor podnoszenia/opuszczania 1,85 kW
Cokół urządzenia do pobierania próbek 400 x 400 mm
Gwarancja mechaniczna i elektryczna 2 lata
Zasilanie elektryczne 400 VAC + N + E 50 Hz
Moc turbiny od 1,9 kW do 7,5 kW 11

Sonda do pobierania ziarna / CAMELEON 4000
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 Precyzyjne ustawianie głowicy pobierania próbek

 Optymalna siła zagłębiania dzięki pobieraniu w pionie

 Modułowa długość szyny

 Turbiny zasysające o mocy od 1,9 kW do 7,5 kW w zależności od odległości pobierania próbek

 Sterowanie za pomocą pulpitu dotykowego najnowszej generacji

 Odbiór cyklonowy całkowicie szczelny ze zintegrowanym układem filtracji
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PHAETON MA WSZYSTKO, ABY BŁYSZCZEĆ!

To całkowicie nowe urządzenie do pobierania próbek, opracowane w celu obejmowania 
zasięgiem optymalnej strefy pobierania próbek przy równoczesnym pobieraniu próbek 
w pionie. Łączy w sobie wszechstronność, wydajność i niezawodność.

MOŻLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK ZE WSZYSTKICH RODZAJÓW POJAZDÓW. 

Urządzenie Phaeton przesuwa się wzdłuż dwóch osi i umożliwia szybkie oraz precyzyjne ustawianie. 
Głowica urządzenia do pobierania próbek jest wyposażona w motoreduktor podnoszenia/
opuszczania o mocy 1,85  kW, co pozwala zagłębiać się w produktach dowolnego rodzaju bez 
żadnej trudności. Wszystkie silniki są wspomagane przez przetwornice częstotliwości (wysoki 
moment obrotowy, regulacja siły zagłębiania i wykrywanie dna skrzyni ładunkowej). Przemieszczanie 
po szynie umożliwia precyzyjne sondowanie na dużych długościach. Aby zapewnić optymalną 
reprezentatywność, urządzenie do pobierania próbek jest dostarczane z końcówką z dwóch rur 
umożliwiającą pobieranie próbek przez rdzeniowanie. Próbka jest transportowana od końcówki do 
miejsca odbioru znajdującego się w laboratorium przez antystatyczne przewody przeznaczone 
do kontaktu ze środkami spożywczymi. Turbina zasysająca i szafa elektryczna są umocowane na 
maszcie.
Modułowa konstrukcja urządzenia Phaeton pozwala na zaoferowanie wersji dostosowanej do 
potrzeb klienta.

Motoreduktor przesuwu 1,5 kW
Motoreduktor podnoszenia/opuszczania 1,85 kW
Cokół urządzenia do pobierania próbek 400 x 400 mm
Gwarancja mechaniczna i elektryczna 2 lata
Zasilanie elektryczne 400 VAC + N + E 50 Hz
Moc turbiny od 1,9 kW do 7,5 kW 13

Sonda do pobierania ziarna / PHAETON 4000

PHAETON 4000
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Sonda do pobierania ziarna / MOUSTICK & LYNX

S.A.R.A.

10  11

S.A.R.A. TO W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM ODBIORU I 
DYSTRYBUCJI POBRANYCH PRÓBEK ZIARNA.

Pomaga on w zarządzaniu procesem zapewnienia jakości od momentu pobrania 
próbki do ewentualnego przesłania danych przez urządzenia analizujące do systemu 
komputerowego klienta za pośrednictwem opcjonalnego oprogramowania o nazwie 
„Sarasoft”. Ponieważ system jest w pełni modułowy, umożliwia zintegrowanie 
nieograniczonej liczby urządzeń analizujących, spełniając w ten sposób potrzeby 
najbardziej wymagających klientów. 
System S.A.R.A. pozwala również skrócić czas analizy i zwiększyć dokładność wyników, 
ograniczając równocześnie ryzyko popełnienia błędu ludzkiego lub fałszerstwa.

 Doprowadzanie ziarna do cyklonu umieszczonego na obrotowej wieżyczce lub na szynie.

 Automatyczne wykrywanie wymaganego poziomu

 Zapewnianie jednorodności za pomocą ślimaka mieszającego

 Dystrybucja do różnych wymaganych punktów. Przykład konfiguracji: urządzenie oczyszczające, urządzenia 
analizujące, pojemnik odbiorczy, workownica, zasobnik do odsyłania nadmiaru próbek.

System S.A.R.A. umożliwia również pracę z ziarnem nieoczyszczonym lub 
oczyszczonym.

Zautomatyzowany system odbioru analiz / S.A.R.A.

MOUSTICK & LYNX
MOUSTICK: WSZECHSTRONNE 
URZĄDZENIE DO POBIERANIA 
PRÓBEK ZBÓŻ.

Jego rura zagłębia się w obiegu, z którego 
pobierane są próbki, pobiera pewną 
ilość ziarna i przenosi ją do pojemnika. 
To urządzenie do pobierania próbek 
występuje w dwóch modelach pods-
tawowych: „grawitacyjnym” i „z zasysa-
niem”. W modelu „grawitacyjnym” ziarno 
opada pod działaniem siły ciężkości do 
pojemnika; w przypadku modelu „z zasy-
saniem” ziarno jest zasysane przez turbinę 
do laboratorium. Model ten nie wymaga 
żadnej różnicy poziomów między urządze-
niem do pobierania próbek a stanowiskiem 
odbioru. Urządzenie do pobierania próbek 
ustawia się za pomocą przegubu kulowego 
służącego jego mocowaniu w obiegu, 
przestrzegając kąta nachylenia od 0 do 45°. 

LYNX: URZĄDZENIE DO POBIERANIA 
PRÓBEK PRZEZ OMIATANIE
STRUMIENIA. 

Podobnie jak urządzenie Moustick jest ono 
montowane w rurociągu i umożliwia pobieranie 
próbek z danego obiegu, ale w sposób bardziej 
reprezentatywny. Umożliwia ono pobranie 
„warstwy” strumienia przepływającego przez 
rurociąg, grawitacyjnie lub przez zasysanie. 
Próbka jest następnie transportowana do 
stanowiska odbioru w laboratorium.



ÉDITO
 TPLG TO RÓWNIEŻ MAGAZYNOWANIE

I TRANSPORT!

Od 60 lat TPLG współpracuje z producentami rolnymi, 
punktami skupu oraz przemysłem przetwórczym,  
którzy chcą rozwijać bazę magazynową złożoną z 
silosów lub magazynów płaskich. Jesteśmy w stanie 
zarządzać kompleksowo całym projektem. Od momentu 
pierwszego kontaktu do budowy a skończywszy na 
serwisie. Nasze rozwiązania to: silosy, suszarnie, 
wentylacja, transport wewnętrzny oraz czyszczenie 
ziarna.

 EKSPORT > TPLG JEST OBECNE W 60 KRAJACH ŚWIATA 
 
Niezaprzeczalnie TPLG jest ważnym graczem na rynku francuskim. TPLG jest 
również obecne na 60 innych rynkach świata. Odpowiadając na potrzeby najbardziej 
wymagających rynków TPLG potrafiło rozwinąć szeroką gamę sond do pobierania prób 
do różnych typów użytkowania i jest w stanie zaoferować rozwiązania szyte na miarę,
innowacyjne i zautomatyzowane. Oraz przydatne dla najbardziej wymagających graczy 
rynku rolnego.
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www.inovagri.pl        info@inovagri.pl

Dystrybutor w Polsce:

ul. Wiosenna 12, 62-023 Borówiec         734 195 005 / 606 237 223


