DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY
& SPIRÁLOVÉ DOPRAVNÍKY

„Kvalita našich systémů je garantována prvotřídními
materiály, spolehlivými komponenty a spoluprací s vysoce
kvalifikovanými subdodavateli. Zajistíme pro Vás kompletní
servis od projektového návrhu po instalaci zařízení.“
– Pavel Poláček, jednatel společnosti

Automatizace procesů s vysoce spolehlivými dopravníkovými systémy zvyšuje
produktivitu a zlepšuje kvalitu výrobků.
Dopravníkové systémy pro pekařský a cukrářský průmysl – od jednoduchých po
rozvětvené automatizované komplexní linky.
VÝHODY
• Příznivé investiční náklady
• Zvýšení kapacity výroby
• Přesnost technologických procesů
• Snadná údržba
• Nízká spotřeba energie

• Dopravníky pro přísun
a přepravu
• Přesazování, rozložení
a vykládku výrobků
• Zatáčky
• Vyrovnávací systémy
a zásobníky

Pomůžeme Vám
s výběrem vhodného
pásu z plastu nebo oceli
pro jakoukoliv aplikaci.

• Kontrolní a třídící
jednotky
• Speciální dopravníky

SPIRÁLOVÉ DOPRAVNÍKY VYŘEŠÍ:
•
•
•
•

Kynutí
Chlazení
Zmrazování
Pasterizaci

Nejnovější technologie zlepšují přístupnost, mechanický výkon a hygienu.
CHLADÍCÍ SPIRÁLY S CENTRÁLNÍM BUBNEM
Jsou nejběžnějším řešením pro chlazení chleba, kde v jedné spirále produkt stoupá
a ve druhé klesá pomocí společného pásu na páru nosných bubnů. Nabízíme též
kaskádová řešení s několika spirálami.
SPIRÁLOVÉ DOPRAVNÍKY S PRŮBĚŽNÝM POHONEM
Spirály bez rotující centrální části mají extrémně flexibilní konstrukci a lze je
konfigurovat v oválech, smyčkách, osmičkách atd. Takové systémy je možné umístit
i v těch nejnáročnějších prostorových podmínkách.
SYSTÉMY NUCENÉHO CHLAZENÍ / MRAZENÍ
Chladicí systém se skládá z izolovaného korpusu a kanálů rozvodu vzduchu, které
zajišťují rovnoměrné optimální proudění vzduchu mezi výrobky. Proudění může
být horizontální, vertikální a kombinované. Jednotka úpravy vzduchu je instalovaná
mimo skříň a reguluje požadovanou teplotu a vlhkost.
Izolované skříně mají vysokou izolační schopnost, vnitřní povrch z nerezové oceli
a kvalitní vnější provedení. Skříně mohou být vybaveny nosným rámem a izolovanou
podlahou.
TYPY CHLAZENÍ:
• Zvlhčování vysokým tlakem
• Vodní smyčka
• Glykolový výměník
HLAVNÍ PŘEDNOSTI:
• Přesnost řízení teploty a relativní vlhkosti
• Teplotní rozsah podle aplikace od
-40 °C do +15 °C
• Sekvenční odmrazování s použitím vody,
plynu nebo elektřiny
VELKÝ VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ:
• Jednotky čištění pásu, mytí a sušení
• Sanitace vnitřního prostoru
• Rekuperační systémy pro úsporu energie
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