Kompletní linky na výrobu a balení
másla
Kontinuální zmáselňovače, Zásobníky másla
Zařízení na úpravu smetany, Baličky másla
Dávkovací zařízení přísad
Ostatní příslušenství
Projektová dokumentace

Výroba

Montáž

Servis

Společnost B e H o spol. s r.o. je dodavatelem
moderního zařízení pro výrobu a balení másla
s více jak 50letou tradicí.

Kompletní linky
Společnost B e H o spol. s r.o. zajišťuje dodávky linek nebo části linek podle
přání zákazníka, včetně projektové dokumentace, uvedení do provozu a
zaškolení obsluhy. Dále nabízí záruční i pozáruční servis.

Linky na výrobu másla od firmy B e H o spol. s r.o. jsou řízeny na vysokém
stupni automatizace, v módech jako mytí a sanitace jsou pak plně
automatické. Centrální systém řízení poskytuje všechny důležité informace
o procesu výroby a parametrech másla.

Kontinuální zmáselňovače
Srdcem linky na výrobu másla je kontinuální zmáselňovač. Jedná se o
tradiční výrobek společnosti B e H o spol. s r.o..
Firma B e H o spol. s r.o. nabízí novou moderní
řadu zmáselňovačů typu KZ, splňující vysoké
požadavky na kvalitu másla. Na přání zákazníků
provádíme generální opravy nebo repase
starších zmáselňovačů typu ZKU a KM.

Parametry
Výkon zařízení

typ KZ - ZKU - KM
400 – 6 000 kg/ hod.

Tučnost zpracovávané smetany

36 - 44 %

Zásobníky másla
Dalším zařízením linky jsou zásobníky másla s vlastním šnekovým
dopravníkem. Jedná se o nový modernizovaný typ zásobníku másla
s možností chlazení duplikátorem.
Parametry
Objem

0,8 – 3 m3

Ostatní příslušenství
Zařízení na úpravu smetany
Dávkování vody a přísad
Baličky másla
Zrací a úschovné tanky smetany

Sudové máselnice
Zařízení pro výrobu másla z menšího objemu
smetany, kde se nevyplatí investice do kontinuální
výroby, nebo ze smetany s menší tučností popř.
syrovátkové smetany. Diskontinuální výroba od 50 L
až do 1500 L v jedné šarži. Jako příslušenství je
dodáván šnekový hnětač másla.

Servis
Společnost B e H o spol. s r.o. zajišťuje rychlý a
spolehlivý servis včetně dodávky náhradních dílů
po celou dobu životnosti strojů. Dále firma nabízí
generální opravy nebo repase strojů, popřípadě
přestavby linek, včetně projektových prací.
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