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Convex International GmbH – динамічно 
розвиваючаяся міжнародна компанія, яка 
спеціалізується на розробці і 
впровадженні інноваційних рішень для 
підприємств агропромислового 
комплексу. 

Наша компанія реалізувала багато 
проєктів починаючи з 2007 року і є 
надійним постачальником обладнання, 
послуг і комплексних рішень для 
модернізації ключових галузей та 
інфраструктури агропромислового 
сектора. 

Convex International GmbH 



Структура компанії 

Головний офіс. 
Німеччина, м. Кельн 
           штат 8 осіб 
 
Дочірнє сервісне підприємство, 
інжинірингове бюро, 
лізингова компанія. 
Республіка Білорусь, м.Мінськ 
           штат 50 осіб 
Представники в  
Росії – 3 людини.  
 
Представники в  
Україні –  2 людини. 
 
Представник в  
Республіці Казахстан – 1 людина.   



Наша компетенція: 

Повний спектр обладнання для організації замкненого 
циклу виробництва продуктів харчування 

за принципом «від поля до прилавка» 

Рослинництво   Тваринництво  Птахівництво 

Вирощування - Зберігання - Переробка - Готовий продукт 



Наші можливості: 

Технічний відділ 
§ проектний інжиніринг 
§ проектування 
§ технічний супровід 
§ шеф-монтажні роботи 
§ організація будівельно-

монтажних робіт 
§ гарантійний сервіс і запчастини 

 

Фінансовий відділ 
 
• організація проектного 

фінансування 
• організація торгового 

фінансування 
• юридична підтримка 
• інвестиційний консалтинг 
 
 



Наші можливості: 

Перевага Convex International GmbH полягає в комплексному здійсненні 
проектів «під ключ», включаючи наступні основні етапи: 
- проектування та інжиніринг; 
- підбір оптимальної технологічної бази; 
- проектування відповідно до місцевого законодавства; 
- організація проектного фінансування; 
- виготовлення та постачання обладнання ведучих світових виробників; 
- розробка та інтеграція систем автоматизації (АСУ); 
- монтаж / шеф-монтаж, пусконалагоджувальні роботи, навчання 
персоналу; 
- введення в експлуатацію; 
- гарантійний супровід; 
- сервісний супровід і постачання запчастин. 



Спеціалізація: рослинництво 

Повний комплект техніки для рослинництва: 
 
• Техніка для передпосівної обробки грунту і  
висіву культур 
• Техніка й засоби для захисту рослин 
• Техніка для збирання врожаю 
• Інша техніка  
 
 
            Насіння                                                               Добрива 



Обладнання для зберігання і переробки урожаю, 
включаючи: 

• Комплексні лінії для очищення, 
зберігання зерна, виробництва 
кінцевих продуктів (круп, 
пластівців, борошна) найвищої 
якості 
 

• Сучасні заводи по віджиманню і 
подальшій переробці рослинних 
масел 
 

• Комплектні лінії по переробці 
овочів 

Спеціалізація: рослинництво 



Передові технології та обладнання для 
виробництва кормів: 

 
• комплектні комбікормові заводи для всіх видів 

тварин 
• лінії виробництва преміксів 
• лінії гранулювання 
• технології експандуванні і екструдування 

А також: 

• Постачання сировини (шрот, премікси) 

• Транспорт для перевезення кормів 

  

Спеціалізація: 
Тваринництво / Птахівництво 



Виробництво крупи 

Передові технології та обладнання для круп'яної промисловості 
 

Ми пропонуємо вузькоспеціалізовані рішення для комплексної 
переробки: очищення, сортування, лущення, виробництво круп (з 
вівса, ячменю, гречки), пластівців (для дитячого харчування, які не 
потребують варіння) сумішей, мюслів.  
 
Також ми поставляємо найсучасніше обладнання для переробки 
бобових культур для виробництва розщепленого / шелушеного 
гороху, розщепленої / лущеної сочевиці, сортованої / полірованої / 
лущеної квасолі. 
 



Виробництво рослинної олії 

Передові технології та обладнання для масложирової промисловості 
 
Ми пропонуємо: 
- високоефективні шнекові маслопреси різних конфігурацій; 
- експандери; 
- жарівні і кондиціонери; 
- обладнання для фізико-хімічної обробки як насіння, так і олії. 
 
До нашої компетенції належать лінії з великим діапазоном продуктивності 
- від переробки малих обсягів (спеціальні і рідкісні олійні культури) до 
великих індустріальних підприємств. 

 
 



Обладнання для утримання тварин і птиці: 

§ системи утримання 
§ системи мікроклімату 
§ системи напування 
§ системи годування 

Спеціалізація: 
Тваринництво / Птахівництво 

 

Обладнання для глибокої переробки м'яса:  

§ обладнання для забою 
§ обладнання охолодження 
§ пакувальне обладнання 
§ обладнання складу готової продукції 

Обладнання для утилізації й переробки відходів 



v Технології для виробництва енергії з місцевих видів палива: 

§ біомаси / відходів 

§ деревної тріски 

§ соломи 

§ торфу 

v Установки з переробки 
використаних автомобільних 
покришок 

Спеціалізація: 
Альтернативна енергетика 

v Технології альтернативної енергетики 



Ми пропонуємо нашим клієнтам 
різні види проектного фінансування: 
 
§ банківське кредитування із залученням іноземних кредитних 

ліній на термін до 10 років; 
§ довгострокове фінансування на умовах розстрочки платежу 

(товарного кредиту) на термін до 7 років; 
§ програми інвестиційного проектного фінансування; 
§ короткострокове фінансування торгових операцій. 

Фінансування 

 

Переваги для наших клієнтів: 

• тривалий термін фінансування (до 10 років) 

• нижча в порівнянні з традиційними кредитами 
процентна ставка 

• відстрочка погашення сум основного боргу та 
відсотків 



Наші фінансові партнери: 



Фінансування: 

Компанія Convex International GmbH 
має вищий рейтинг 
платоспроможності, присвоєний 
німецьким національним страховим 
товариством Euler Hermes. 
 
Даний статус дозволяє заявкам нашої 
компанії проходити прискорену 
процедуру розгляду і дає нашим 
клієнтам перевагу в залученні 
іноземних кредитних ліній. 



Приклади  
наших проектів: 
 

Convex International GmbH 



Приклади наших проектів: 

ТОВ «Содружество-Сибір» 
Омськ, Омська область 
 
Зерносушильний комплекс RIELA 
Фінансування: прямий кредит від 
німецького банку на 5 років 

ТОВ «Грейнлюкс» 
м.Рославль, Смоленська область 
 
Зерносушильний комплекс RIELA 
Фінансування: фонд підтримки 
сільгоспвиробників. 



Приклади наших проектів: 

ТОВ «Шахтарське» 
Нурінскій р-н, Карагандинська обл. 
 
Стаціонарна зерносушарка RIELA 

ТОВ «Оксанівка-1» 
Астраханський р-н, Акмолинська 

обл. 
 

Стаціонарна зерносушарка RIELA 



ВАТ Вітебський МЕЗ 
 

Елеватор Riela 24 000 т. 

Приклади наших проектів: 

РУП Радгосп-комбінат«Зоря» 
 

Елеватор Riela 20 000 т. 

 



ВАТ Вітебська бройлерна 
птахофабрика 

 
Елеватор і комбікормовий 

завод 

Приклади наших проектів: 

 
ТОВ Біоком 

 

Елеватор і комбікормовий завод 
 
 



Приклади наших проектів: 

ВАТ Агрокомбінат «Дзержинський» 
 

Технологічне обладнання для 
вирощування бройлерів в клітці 

 

ВАТ Белсолод 
 

Елеватор RIELA 
для зберігання 100.000 тонн 

пивоварного ячменю 



ВАТ Пуховічскій КХП 
 

Елеватор для зберігання  
70000 т зерна 

Приклади наших проектів: 

ТОВ Інфіда 
Елеватор Riela 30 000 т 



ВАТ Агрокомбінат Скидельський 
 

Комбікормовий завод Amandus 
Kahl 

Витратні ємності Silos Cordoba 

Приклади наших проектів: 

ВАТ Барановичский комбінат 
хлібопродуктів 

 
Комбікормовий завод Amandus 

Kahl 



Технічний сервіс: 

Сервісне обслуговування всього поставленого 
нами обладнання. 
 
8 власних інженерних бригад. 
 
Професійний шеф-монтаж фахівцями, які 
пройшли повне навчання на заводах- 
виробниках. 

 
 
 

Поставка запасних частин 
 
Річний оборот: 2.500.000 євро 
 
Запас запасних частин на власному 
центральному складі в Мінську на більш ніж 
1.000.000 євро. 
А також 4 склади в областях Білорусі 



Поставки сировини і компонентів: 

Оптова торгівля сировиною для сільськогосподарських підприємств 
 
поставки: 
соєвого шроту 
преміксів 
рибного борошна 
ветеринарних препаратів 
та ін. 
 
Можливість відстрочки платежу на термін до 180 днів 
за рахунок дешевих кредитів німецьких банків (5% -6,5% річних) 


