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KONTINUÁLNÍ ZMÁSELŇOVAČE
KZ * ZKU * KM
Kontinuální zmáselňovače jsou určeny pro linky na výrobu másla. Montážní linka
umožňuje jejich doplnění pomocným zařízením v souladu s použitou technologií a
místními podmínkami.
typ KZ

Na osvědčené řady zmáselňovačů typu KM a ZKU
jsme navázali novým typem zmáselňovače řady KZ.
Výhody:
 dva hnětače
 vakuová
komora,
která
zabezpečuje
vakuování másla a zvyšuje jeho trvanlivost
 nové mechanické ucpávky na stloukacím
zařízení
 kompletně nová elektroinstalace včetně
nového ovládacího dotykového panelu
 máselné zrno chladí přímo schlazené
podmáslí v odlučovacím válci
typ ZKU

typ KM

Parametry

typ KZ - ZKU - KM

Výkon zařízení
Tučnost zpracovávané smetany
Kyselost smetany
Obsah vody v másle
Obsah tuku v podmáslí
Obsah netuků v másle
Obsah vzduchu v másle
Rozptyl vody v másle
Teplota másla vystupující ze stroje
Rozsah otáček stloukače
Rozsah otáček odlučovacího válce
Rozsah otáček hnětačů

700 – 3 000 kg/ hod.
36 - 44 %
32 SH
16 - 25 %
max. 0,4 %
max. 1,5 %
1%
5 m
15 C
700 - 1800 r/min.
12 - 30 r/min.
36 - 86 r/min.

ZÁSOBNÍK MÁSLA A ZAŘÍZENÍ PRO
DOPRAVU MÁSLA
DMC -1 * DMC - 2
Zařízení je napojeno spojovacím potrubím k ústí zmáselňovače a slouží jako zásobník
másla a zařízení dopravující máslo do balících zařízení másla. Lze ho použít k jakémukoliv
typu zmáselňovače.
Zásobník másla a doprava másla potrubím
zabrání styku másla s okolním prostředím při jeho
pohybu mezi zmáselňovačem a balicím zařízením.
Jedná se o celonerezový zásobník na máslo o
objemu 1 nebo 2 m kubické vybavený
dopravními šneky, které tlačí máslo k ústí
dopravy másla. Šneky jsou poháněny šnekovou
převodovou skříní s elektromotorem. Na ústí
zařízení je připojeno čerpadlo másla.
Zařízení má vlastní silový a ovládací panel s
možností připojení na ovládání zmáselňovače.
Je vybaveno bezpečnostním přepouštěcím
ventilem, při zvýšeném tlaku másla v potrubí se
máslo se vrací zpět do zásobníku.
Parametry

typ DMC-1, typ DMC-2

Výkon
až 3 000 kg/hod.
Kapacita zásobníku
1000 - 2000 litrů
Spotřeba energie
2 kW/1 000 kg dopravovaného másla
Hmotnost stroje
cca 1 100 kg
Životnost
15 -20 let
Zařízení je vhodné pro dopravu másla o kapacitě
1000 - 3000 kg/hod.
Všechny části stroje, které přicházejí do styku s máslem, jsou
vyrobeny z nerezové oceli.

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ
A BALENÍ MÁSLA
Plnicí, formovací a balící stroje
Karuselové formovací stroje, plnící a balící stroje jsou vhodné pro
balení másla a máselných směsí, smetanových sýrů, tvarohů,
margarínů, sádla a rostlinných tuků.
Hmotnost balíčků - 10- 500 g
Balicí materiál: pergamen, laminovaná hliníková fólie, plastová fólie
ECOR FPO WRAP

Kartonovací balicí stroje
Automatické a poloautomatické balicí stroje jsou určeny pro
shromažďování balíčků másla, tvarohu a jiných produktů. Balíčky
jsou vloženy do kartonu podle přání zákazníka. Rychlost stroje je
automaticky regulována v závislosti na plnicím stroji.
Rychlost balení: od 60 do 140 ks/min. podle balicího stroje
Plnění stroje: přes dopravník

Zařízení pro homogenizaci másla
Homogenizátor snižuje náklady při procesu zpracování skladovaného
másla, a to díky zkrácení času potřebného na rozmrazení, zlepšení
kvality másla a redukci ztrát vody během balení. Stroj je kompletně
vyroben z kvalitní nerezové oceli.
Výkon: 800-1600 kg/hod.

Zařízení pro balení do velkoobjemových bloků
Zařízení se skládá ze dvou plnících stanovišť, které jsou střídavě
v činnosti. Stroj se snadno ovládá a čistí díky optimálnímu designu,
vyroben je z vysoce kvalitní nerez oceli.
Plnící výkon: 1500-4500 kg/hod.
Hmotnost balení: 15-40 kg, další formáty možné

Zařízení na úpravu smetany
Jedná se o zařízení na úpravu smetany před vstupem do
zmáselňovačů. Stroj obsahuje nádrž smetany, deskový ohřívač
smetany, deskový chladič smetany, dávkovací objemové čerpadlo
smetany a kompletní regulaci na sledování teplot smetany před
vstupem této suroviny do zmáselňovače.
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