technologie przetwórstwa owoców i warzyw

Wywrotnica
do skrzyniopalet
• do opróżniania owoców i warzyw ze skrzyniopalet drewnianych lub plastikowych
o wymiarach 1200x1000x780mm, na życzenie również 1200x1200x780mm
do urządzenia myjącego, na stół selekcyjny lub do zasobnika,
• ilość wysypywanego surowca jest sterowana bezstopniowo poprzez hydrauliczne
siłowniki oraz zasuwę dozującą,
• wprowadzanie skrzyni do wywrotnicy może odbywać się wózkiem widłowym
lub paletowym

Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•

siła udźwigu: do 550 kg/skrzynię
przyłącze elektryczne: 2,2kW/240V/50Hz
waga: 350 kg
szerokość wysypu: 500mm
wysokość wysypu: 790mm - 1000mm
czas trwania jednego cyklu: 15 sek.

Urządzenie myjąco – rozdrabniające

z podajnikiem skośnym i wbudowanym młynkiem
• Myjka z młynkiem do owoców MCM-1000
• Myjka z młynkiem do owoców MCM-2000
Myjka z młynkiem MCM - 1000 przeznaczona jest do mycia mechanicznego i rozdrabniania owoców. W całości wykonana jest ze stali nierdzewnej
AISI 304.

Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•

wydajność: od 1000 kg do 2000 kg jabłek/h
moc zainstalowana: 3,5 Kw
zużycie wody: do 2l/min
wymiary dł. x sz. x wys.: 3100 x 675 x 2200 mm
gwarancja: 12 miesięcy
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Urządzenie myjąco – rozdrabniające

z podajnikiem skośnym i wbudowanym młynkiem
• Myjka z młynkiem do owoców MCM-3000

Dane techniczne:
• z wymiennymi wkładkami mielącymi (możliwość dostosowania
do różnych rodzajów owoców)
• wydajność 3000 kg/h
• moc silnika młynka 3,0 kW
• moc silnika podajnika 0,37 kW
• z bezstopniową regulacją szybkości podawania
dzięki zastosowanemu falownikowi
• wymiary dł. x sz. x wys.: 3100 x 675 x 2200 mm
• waga: 250 kg
• centralny spust wody
Myjka z młynkiem MCM - 3000 przeznaczona jest do mycia mechanicznego i rozdrabniania owoców. W całości wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304.

Prasa taśmowa - do tłoczenia soku
z owoców i warzyw

• Prasa taśmowa MCP-800
Prasa taśmowa MCP to urządzenie, służące do wyciskania moszczu jabłkowego.
Proces ten zachodzi między taśmą urządzenia, a odpowiednio rozmieszczonymi
rolkami prasy. Wyciśnięty sok przepompowywany jest do zbiornika pasteryzatora. Całość wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI304.

Dane techniczne:
• wydajność: do 800kg jabłek/h
• wydajność soku z wyciśniętych jabłek do 75%
w zależności od gatunku i jakości jabłek
• moc zainstalowana: 1,5 kW 230V
• zużycie wody: do 4 l/min
• masa: 700 kg
• szerokość taśmy: 500 mm
• prędkość taśmy regulowana
• wanna soku z sitem oczko fi= 1mm

Prasa taśmowa - do tłoczenia soku
z owoców i warzyw

• Prasa taśmowa MCP-2000

Dane techniczne:
• wydajność: do 2000kg jabłek/h
• wydajność soku z wyciśniętych jabłek do 75%
w zależności od gatunku i jakości jabłek
• moc zainstalowana: 2 kW 230V
• zużycie wody: do 5 l/min
• masa: 2000kg
• szerokość taśmy: 800 mm
• prędkość taśmy regulowana
• wanna soku z sitem oczko fi= 1mm
• wymiary: długość /szerokość/wysokość 2600/1600/1650
• szczotka czyszcząca taśmę (z napędem)
• system mycia taśmy
• pompa soku

Prasa taśmowa - do tłoczenia soku
z owoców i warzyw

• Prasa taśmowa MCP-3500

Dane techniczne:
• wydajność: do 3500kg jabłek/h
• wydajność soku z wyciśniętych jabłek do 75%
w zależności od gatunku i jakości jabłek
• moc zainstalowana: 2 kW 230V
• zużycie wody: do 6 l/min
• masa: 2500kg
• szerokość taśmy: 1200 mm
• prędkość taśmy regulowana
• wanna soku z sitem oczko fi= 1mm
• wymiary: długość /szerokość/wysokość 2950/2200/1650
• szczotka czyszcząca taśmę (z napędem)
• system mycia taśmy
• pompa soku
Przerób gruszek, jabłek, porzeczek, malin, winogron, agrestu, kiwi, brzoskwiń, moreli, czereśni, warzyw i pędów roślin.

Prasa dwu-taśmowa - do tłoczenia soku

z owoców i warzyw

• Prasa dwu-taśmowa MCDP-1500
Prasa dwu-taśmowa, w kompaktowej formie dwóch pneumatycznie napinanych
rolek i taśm, które pozwalają na idealne dopasowanie się do ilości przetwarzanego surowca. Automatyczna regulacja taśmy, regulowany pneumatycznie naciąg,
czyszczenie dyszami wysokociśnieniowymi na bieżąco, w czasie pracy monitorowanie i kontrolowanie poziomu soku.

Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•
•

wydajność Prasa: 1,5 t / h
wymiary: 1700x1500x1800 mm
szerokość taśmy: 800 mm
sprężone powietrze: 6 bar
przyłącze: 3 / N / PE 400 V 50 Hz
silnik: 0,55 kW
waga: 1200 kg

Pestkarki, przecieracze, wyparki
urządzenia do produkcji konfitur
• Pestkarki		

• Przecieracze		

• Wyparki

Pestkarka: Wykonanie ze stali szlachetnej, do odpestkowywania czereśni, śliwek,
wiśni, moreli, brzoskwiń. Przystosowana do zmiennych sit, standardowo urządzenie
wyposażone jest w wymienne sita.
Wyparka: Wyparka próżniowa ma zastosowanie w przemyśle owocowo-warzywnym i przeznaczona jest do produkcji dżemów, marmolady oraz przerobu pomidorów na przecier, ketchup, sok.

Dane techniczne:
• przyłącze elektryczne: 400 V / 16 A/ 4 kW
• wydajność znamionowa na godzinę: 200 do 1000 kg
(zależnie od rodzaju owoców i stopnia dojrzałości)
• ze stałą szybkością obrotów rotora
• waga: 140 kg
• wymiary szer. x wys. x głęb.: 900 x 1500 x 1850 mm

Automat DOYPACK
Automatyczna maszyna pakująca MCD jest stosowana do napełniania i zamykania
różnych rodzajów produktów, takich jak majonez, ketchup, sosy, skondensowane
mleko, przyprawy, herbaty, kawy, mleko w proszku, soki, szampony, płyny do czyszczenia, etc. w woreczki typu ”Doypack” .

Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydajność: 15 - 18 szt/min
pojemność woreczka 200ml
szerokość woreczka: 100 - 150 mm
wysokość woreczka: 130 - 250 mm
moc - 1 kW
zasilanie: 230 V
ciśnienie : 6 bar
zużycie powietrza: 95 l/min
wymiary: 940x920x1710
waga 250 kg

Mobilne
linie do soku
Profesjonalna mobilna, wydajna tłocznia soku, której centralnym
punktem, jest prasa taśmowa lub hydrauliczna o wydajności
od 700 do 3000 kg owoców na godzinę. Mobilna tłocznia soku to
zestaw urządzeń umieszczonych na mobilnej platformie tworzących kompletną linię do tłoczenia soku. Od mycia owoców, poprzez
rozdrabnianie, prasowanie, pasteryzację po rozlew do worków
bag-in-box lub butelek. Urządzenie idealnie wpisuje się w ideę rozwoju usług dla rolnictwa.

Pasteryzatory - urządzenia

do utrwalania soku i cydru
• Pasteryzator wannowy		

• Pasteryzator komorowy

Urządzenie do pasteryzowania napełnionych butelek lub słoików. Po umieszczeniu wspomnianych butelek i słoików w komorze, która zostaje napełniona wodą,
proces pasteryzacji przebiega wg zaprogramowanych parametrów jak temperatura i czas. Standardowo wyposażone w automatyczną regulację temperatury
z czujnikiem temperatury wody i produktu.

Dane techniczne:
•
•
•
•
•

przyłącze do ogrzewania o mocy min. 36 kW
wydajność godzinowa od 200 do 360 sztuk butelek o poj. 1l
moc grzewcza: 1×9 kW lub 2×9 kW
przyłącze elektryczne: 400 V/16A/1,5 kW
wymiary dł. x sz. x wys.: 1600 x 760 x 1535 mm (wannowy),
1200 x 1800 x 2500 mm (komorowy)
• waga: 120 kg (wannowy), ok. 650 kg (komorowy)

Pasteryzatory przepływowe - urządzenia
do utrwalania soku i cydru
• Gazowe, olejowe (300 - 2500 l/h)
• PAS 300
• PAS 1000

• PAS 500
• PAS 1500

• PAS 600
• PAS 2000

• PAS 800
• PAS 2500

Urządzenie kompletne, wyposażone w samossącą pompę, efektywny kocioł
grzewczy, wymiennik ciepła i automatyczną regulację. W skład urządzenia
wchodzi: kocioł grzewczy zasilany olejem opałowym lub gazem, pompa cyrkulacyjna, zbiornik wyrównywania ciśnienia, a przy wersji gazowej również reduktor
ciśnienia i stojak na butle.

Dane techniczne:
• wydajność: od 300 do 2500 l soku/h
• waga: 100-1200 kg (w zależności od wersji)

Pasteryzator tunelowy - do pasteryzacji

piwa, napojów w butelkach

Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wydajność: 5 tys. but. 0,5 l/h do 10 tys. but. 0,5 l/h
temperatura produktu: +4 - +6°С
temperatura pasteryzacji: +62 - +65°С
temperatura wyjściowa: +30 - +35°С
zużycie pary: 200 - 250 kg/h
temperatura pary: 120 - 140°С
zużycie wody: 1,5 - 2 m3
zużycie powietrza 6 bar: 0,6 - 0,8 m3
zużycie prądu: 20 kW
zasilanie: 400 V
czas pasteryzacji 12-15 min
nagrzewanie: 3 strefy
chłodzenie: 4 strefy
wymiary: 11x2,4x2,1 m

Technologia KZE
Urządzenie składa się z wymiennika płytowego, z odcinkiem
utrzymującym ciepło o długości 12 m. (rurociąg ze stali szlachetnej o średnicy 40 mm, 12 m = 30 sek.) następnie, ciepły
sok w wymienniku oddaje temperaturę zimnemu, a schładzając się trafia do zbiornika sedymentacyjnego.
Wymiana ciepła między wpływającym zimnym sokiem
i wypływającym gorącym sokiem jest dostosowana do uzyskania maksymalnego odzysku ciepła. Różnice temperatury
między wprowadzanym, a wychodzącym z urządzenia sokiem wynoszą ok. 5 do 8 ºC

• urządzenie jest standardowo wyposażone, w dodatkową
pompę sokową do odcinka podgrzewania wstępnego,
• wydajność od 1000 do 5000 l/h.

Nalewarka

BAG-IN-BOX - BIB 500
BIB 500 to urządzenie do napełniania i dozowania soków, sterowanie ręczne
za pomocą zaworu kulowego ze stali nierdzewnej. Worki są następnie zamykane ręcznie. Maszyna jest wykonana w całości ze stali nierdzewnej i plastiku
spożywczego. Prosta, bezstopniowa regulacja wysokości dla różnych rozmiarów woreczków. Nadaje się do worków BAG-in-BOX o pojemności: 3/5/10/20
litrów.

Dane techniczne:
•
•
•
•
•

wydajność: 500L /h
wymiary (dł x szer x wys): 650 x 580 x 800 mm
waga: 20 kg
zasilanie: 1x230V / 50Hz / uziemienie
moc: 5 Watt

Nalewarka

BAG-IN-BOX - BIB 1200-1400
• BIB1200		

• BIB1300		

• BIB1400

Profesjonalny półautomatyczny stołowy dozwonik – nalewarka do oliwy, soków, wina,
octu, mleka, cydru na stole roboczym, do dozowania w worki Bag-in-Box zimnego
i gorącego soku. Napełnianie i dozowanie soków odbywa się automatycznie, za pomocą elektronicznego licznika przepływu w worki o pojemności: 3, 5, 10 i 20 litrów.
Worki te są szczelnie zamykane ręcznie, za pomocą chwytaka.
• BIB1200 - do zimnych napojów
• BIB1300 - do zimnych i gorących napojów
• BIB1400 - do zimnych i gorących napojów w osłonie azotu

Dane techniczne:
•
•
•
•

wydajność: 1200L / h (10 litrowe worki)
wymiary (dł x szer x wys): 800 x 750 x 1100 mm
waga: 50 kg
zasilanie: 1x230V / 50Hz / uziemienie

Nalewarka

BAG-IN-BOX - BIB 2000-2600
• BIB2000		

• BIB2500		

• BIB2600

Profesjonalny półautomatyczny wolno stojący dozwonik – nalewarka do oliwy, soków, wina, octu, mleka, cydru. Worki są otwierane za pomocą odbiornika znajdującego się obok głowicy napełniającej i po operacji ponownie zamykane. Wszystkie
elementy stykające się z produktem są wykonane w systemie CIP (Cleaning in Place).
Możliwość dozowania azotu jest w pełni automatyczna w tej rozlewni i zapewnia
większą trwałość produktu.
Wyposażenie w zależności od wersji:
• przetwornica częstotliwości zapobiegajaca spienianiu
• mozliwość nalewania płynu z zawartością cząstek stałych

Dane techniczne:
•
•
•
•

wydajność: 2000-2500 l / h (obliczono na 10 l worki)
wymiary (dł x szer x wys): 850 x 600 x 1650 mm
waga: 90 kg
zasilanie: 3x400V / 50Hz / uziemienie

Nalewarka

BAG-IN-BOX - BIB 3000-3500
• BIB3000		

• BIB3200		

• BIB3500

Profesjonalny półautomatyczny wolno stojący dozwonik – nalewarka do oliwy, soków,
wina, octu, mleka, cydru. Worki są automatycznie otwierane, napełniane i szczelnie zamykane. Za pomocą specjalnego rodzaju przepływomierza i pompy dozownik może
być używany do produktów o wyższej gęstości z wysoką powtarzalnością. Wtrysk
azotu jest w pełni automatyczny w tej rozlewni i zapewnia większą trwałość produktu. Na wyposażeniu zbiornik ze stali nierdzewnej z czujnikami poziomu zapewniający bezproblemowe podłączenie pasteryzatora. Wszystkie elementy stykające się
z produktem są wykonane w systemie CIP (Cleaning in Place).

Dane techniczne:
•
•
•
•

wydajność: 3000-3500L / h (obliczone na 10 litrowe worki)
wymiary (dł x szer x wys): 800 x 1400 x 1500 mm
waga: 160 kg
zasilanie: 3x400V / 50Hz / uziemienie

Nalewarka BIB

automatyczna - MC14
Nalewarka MC14 bag-in-box jest to w pełni automatyczne urządzenie do napełniania worków z taśmy. Urządzenie samo pobiera worek, otwiera go, wysysa powietrze,
napełnia i zamyka. Istnieje możliwość przestawienia na tryb półautomatyczny, gdzie
worek musi zostać podany ręcznie. Zakres wypełnienia: 3 litry, 5 litrów, 10 litrów i 20
litrów. Do wina, oleju, soku zimnego lub gorącego.

Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•
•
•

przyłącze: 3 / N / P 400 V
podłączenie wtyczki: CEE 5-pin 16 A
sprężone powietrze: 6 bar
wydajność / h: ok. 330 szt./3l ok. 280 szt./5l ok. 250 szt./10l
długość: 1100 mm
szerokość: 900 mm
wysokość: 1600 mm
waga: 210 kg

Napełniarka do butelek
- szeregowa

• Napełniarki ręczne (600 l/h)
Napełniarka do butelek 0,2 do 2 l, wykonana ze stali szlachetnej. Model stojący
ze zbiornikiem buforowym do rozlewania na zimno i na gorąco.

W ofercie posiadamy modele:
• MCN2 – 2 głowice napełniające wydajność 200 l/h
• MCN4 – 4 głowice napełniające wydajność 400 l/h
• MCN6 – 6 głowic napełniających wydajność 600 l/h

Dane techniczne:
•
•
•
•

wydajność około 200-600l
material stal Aisi 304
rozmiar 500 x 580 x 1070 mm
waga 36 kg

Napełniarka do butelek
- automatyczna

• Napełniarki automatyczne (400 - 3000 butelek/h)
Kompaktowa linia do butelkowania soku, wina. W skład automatu wchodzi:
•
•
•
•
•

sterylizator butelek
nalewarka do napełniania na zimno i gorąco
urządzenia do zamykania np. korków, kapsli, nakrętek
etykieciarka
przenośnik i podajnik

Wydajność od 400 do 3000 butelek na godzinę. Butelki od 0,2 do 2 litrów. Wyposażona w zależności od wersji w 6-16 głowic, wyłącznik krańcowy, czujniki elektromagnetyczne przepływu cieczy, filtr czyszczący z osadu, termometr.

Prasy
hydrauliczne
Niezawodna prasa hydrauliczna do wcześniej rozdrobnionych owoców. Owoce są zgniatane pomiędzy przekładkami z drewna, pulpa zostaje w workach filtracyjnych. Na ramie
urządzenia można dodatkowo zamontować jeden z młynków rozdrabniających do owoców firmy Fruittech.
Urządzenie wyposażone jest w siłownik hydrauliczny, sterownik przeciążeniowy, siatkę filtracyjną, zmianę docisku tłoka.

Dane techniczne:
• wydajność od 150 do ok. 1200 kg/h
• moc silnika napędowego: 1,5 kW / 240 V / 50Hz
• waga: 250 - 450 kg (w zależności od wersji)

Myjka szczotkowa
do owoców i warzyw
Zastosowanie:
Urządzenie przeznaczone jest do mycia truskawek, wiśni, pomidorów, pieczarek,
itp. jako myjka drugiego stopnia (w zestawie za myjką wodną).

Zasady działania:
Produkt podawany jest równomiernie na obracające się szczotki, które oczyszczają
i zarazem transportują go w kierunku wysypu. Na górze znajdują się lance spryskujące produkt czystą wodą.
Wydajność: 1000 - 5000 kg/h.

Suszarnie - do pokrojonych
owoców i warzyw

• Suszarnie do owoców i warzyw

• Suszarnie do chipsów owocowych

Obudowa ramy, przedmioty mające kontakt z suszonym produktem w całości pokryte są stalą
szlachetną. Nawiewy i odprowadzenia powietrza z tworzywa sztucznego / stali ocynkowanej.

Dane techniczne:
• powierzchnia suszenia: 11m2 = 25 szt. półek ze stali szlachetnej
z dziurkowaniem 15x15mm
• przyłącze elektryczne: 400 V/16A/9kW
• wymiary sz. x wys. x gł.: 1075 x 2100 x 1535 mm
• waga: 460 kg
• średnica rury wentylacyjnej: 100 mm

Pasteryzatory - urządzenia

do utrwalania soku i cydru (elektryczne)
• PAS 50 E

• PAS 80 E

• PAS 100 E

• PAS 200 E

Pasteryzator rurowy. W pasteryzacji produkt jest krótko ogrzewany do żądanej temperatury
(zazwyczaj około 80 ° C). Wydajność: 50 - 200 l/ h. Urządzenie kompletne składające się z pompy obiegowej, pompy soku, zbiornika buforowego, 1 grzałki elektrycznej o mocy 9 kW, rurowego wymiennika ciepła z automatyczną regulacją temperatury.

Dane techniczne:
• wymiary (DxSxW): 600 x 600 x 1200 mm
• waga: 70 kg
• zasilanie: 16A / 3x400V / uziemienie

Filtry - idealna filtracjia win, destylatów, miodów,
nalewek, likierów, oliwy

• Filtr szczelinowy			
Bateria dwóch filtrów rurowych, szczelinowych do filtracji na przykład świeżo wyciśniętego soku z owoców lub warzyw. Wykonana ze stali nierdzewnej rodzaj 1.4301. Uszczelnienia EPDM. Wkład filtra ze szczeliną 0,25 mm. Wielkość szczeliny w siatce filtracyjnej jest
sprawą umowną i może zostać wykonana indywidualnie na życzenie. Materiał wykonania
wkładu 1.4404. Wymiar baterii DN 25.

Dane techniczne:
• powierzchnia filtracji 0,40m2
• wymiary 450x450x 00 mm
• waga netto 32kg

• wydajność 500 - 3000l / h
• maksymalne ciśnienie pracy 2 MPa
• maksymalna ilość wkładek 20 sztuk

Filtry - idealna filtracjia win, destylatów, miodów,
nalewek, likierów, oliwy

• Filtr płytkowy				
Idealna filtracja. Redukcja mikroorganizmów. Redukcja zanieczyszczeń zależna od doboru wkładki. Podstawka ociekowa stalowa pod filtr. „Smok” filtracji wstępnej do rury
w komplecie. Manometr w komplecie na wejściu.

Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•

Powierzchnia filtracji 0,40m2
Wymiary 450x450x 00 mm
waga netto 32kg
wydajność 500 - 3000l / h przy zamocowanej ze stali nierdzewnej pompie
maksymalne ciśnienie pracy 2 MPa
maksymalna ilość wkładek 20 sztuk

Separatory

- wirówka do soku
Separator odśrodkowy z automatycznym sterowaniem zamontowany na ramie ze
stali nierdzewnej do filtracji soku, cydru itp.

Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•

szerokość 800 mm
wysokość 1750 mm
waga 1000 kg
wydajność 1500 l / h
moc silnika 4,0 (5,44) kW (KM)
długość 1800 mm

Pompy - do transportu soku,
wina, piwa, cydru

• Pompa odśrodkowa

• Pompa śrubowa

• Pompa wirnikowa

Pompa doskonale nadaje się do przepompowywania (transportu): wina, piwa, brzeczki
piwnej, zacierów zbożowych i nastawów owocowych, spirytusu, świeżych soków, moszczów owocowych, rozdrobnionych owoców, miazgi winogronowej, wytłoków z miazg owocowych, przetworów owocowo-warzywnych.

Dane techniczne:
•
•
•
•
•

obudowa stal chromo-niklowa
przepływ od 1000 do 3000l/ h
prędkość obrotowa wirnika ze stali nierdzewnej 2800/min
waga netto 2,5 kg 300x230x170 mm
silnik 230V 0,33 kW 1 prędkość obrotowa, przełącznik obrotów lewych i prawych

Zbiorniki - do fermentacji i przechowywania wina,
oraz innych płynów spożywczych
• Tankofermentory
Pionowy zbiornik cylindryczno-stożkowy, zwany również unitankiem służący do przeprowadzenia fermentacji i kondycjonowania (leżakowania) piwa. Tankofermentory przemysłowe posiadają pojemność od 10 do 1000 hl. Ze względu na ich wszechstronność, funkcjonalność, zalety techniczne i możliwość produkcji dużych ilości piwa, w ekonomiczny
sposób zastąpiły one w wielu browarach tradycyjne kadzie fermentacyjne i tanki leżakowe, gdyż można w nich przeprowadzać zarówno proces fermentacji jak i leżakowania
piwa. Tanki cylindryczno-stożkowe mogą być budowane w dowolnych wymiarach. Tankofermentory wyposażone są w zawory elektromagnetyczne, automatyczne sterowanie
temperatury, zawory bezpieczeństwa na pod - i nadciśnienie, aparaturę czyszcząco-odgazowującą, czujniki poziomu cieczy, głowicę myjącą, pompę, wziernik, instalację do odzysku dwutlenku węgla, płaszczowe chłodzenie.

Zbiorniki - do fermentacji i przechowywania wina,
oraz innych płynów spożywczych
• Zbiorniki leżakowe
Zbiorniki leżakowe wykonane są jako ciśnieniowe, cylindryczne poziome lub pionowe zbiorniki izolowane lub nieizolowane. Zbiorniki te, wyposażone są w płaszcz
chłodzący w części cylindrycznej, który zapewnia utrzymanie pożądanej temperatury dojrzewania piwa. Zbiorniki doskonale nadają się do mycia w systemie CIP.
Wszystkie elementy zbiornika wykonane są również z wysokogatunkowej stali nierdzewnej austenitycznej EN 1.4301. Dostępne pojemności od 10 do 1000 hl.

Zbiorniki - do fermentacji i przechowywaniawina,
oraz innych płynów spożywczych
• Zbiorniki do wina, soku, cydru
Zbiorniki ze stali szlachetnej nadają się wspaniale do leżakowania wszelkich win i miazgi owocowej, jak również do wysokoprocentowych napojów spirytusowych. Stal szlachetna jest neutralna w smaku, odporna na kwasy owocowe i łatwa w czyszczeniu
– stąd jest nieodzowna w tej branży. Różnorodność możliwości konstrukcyjnych tworzy
najlepsze warunki optymalnego wykorzystania przestrzeni. Czy to zbiorniki z podgrzewaniem lub chłodzeniem, czy z mieszadłami, czy też w specjalnych wielkościach lub
kształtach – zbiorniki takie gwarantują bezpieczne przechowywanie, nie tylko dla wina
i piwa, również dla soku, cydru itp. Zbiorniki te, doskonale nadają się do mycia w systemie CIP. Wszystkie elementy zbiornika wykonane są również z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej austenitycznej EN 1.4301. Dostępne pojemności od 10 do 1000 hl.

Prasy
do winogron
• Prasy pneumatyczne			

• Prasy śrubowe

Prasa pneumatyczna/przeponowa, przeznaczona do tłoczenia soku z owoców i warzyw. Wyposażona w węże drenażowe ułatwiające tłoczenie. Prasa
charakteryzuje się wysoką wydajnością i sprawnością tłoczenia, a wyciskany
sok wysoką klarownością. Dzięki regulacji ciśnienia tłoczenie jest niezwykle
efektywne, a w przypadku winogron zapobiega dostawaniu się kwasów zawartych w osłonce do soku.
Urządzenie bardzo łatwe w czyszczeniu.
Pojemność od 600 l do 4200 l.
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