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We control the power of water.

Mycí systémy pro použití v potravinářském průmyslu

Průběžná mycí zařízení řady PROGRESS
Mycí zařízení pro výrobce čokolády a cukrovinek, pekárny, výrobny 

mléčných výrobků, provozy na zpracování masa a ostatní výroby

PROGRESS 501–400



Mycí stroje pro použití v potravinářství

Stroje vhodné k mytí zejména:
Přepravek, umělohmotných čokoládových forem, pekařských plechů, podnosů, válů, 
manipulačních vozíků, paloxů, udírenských a pekařských vozíků, zracích roštů na sýry, 
věder, sudů, palet atd.

Základní průběžné mycí zařízení s kapacitou 
150–350 ks mytých předmětů za hodinu  
v závislosti na znečištění.

Různé možnosti vybavení od základního  
mytí s oplachem,  po dezinfekci a sušení.

Velkokapacitní jednostopé 
průběžné mycí zařízení 
určené k mytí, dezinfekci 
a sušení mytých předmětů.

Modulová konstrukce stroje 
umožňuje sestavit zařízení 
dle kapacitních a prosto-
rových potřeb zákazníka 
s možností pozdějšího 
rozšíření.

Variabilní jednostopé průběžné mycí zařízení 
s šířkově přestavitelným vedením a speci-
álně konstruovanými stavitelnými tryskami, 
které umožňují mytí, dezinfekci a sušení 
předmětů různých rozměrů s rychlým a poho-
dlným nastavením zařízení na mytý předmět.

Efektivní mytí, dezinfekce 
a sušení manipulačních vozíků, 
paloxů a jiných nádob rotují-
cím ramenem. Pro upevnění 
mytých předmětů je na dveřích 
fixační zařízení.

Speciální 3stopé průběž-
né mycí zařízení určené 
k mytí, desinfekci a su-
šení např. šunkových 
forem, plastových 
forem na čoko-
ládu, podložek 
a roštů na sýry.

BASIC LINE 102

CLEVER LINE 301

PROGRESS 501–1000

CONTAINER LINE 300

CLEVER LINE 503

Mytí, dezinfekce a sušení udírenských a pekař-
ských vozíků, zracích roštů na sýry a dalších 
předmětů speciálním otočným ramenem. U ko-
morové varianty se vozík zaveze na mycí rošt 
v zařízení a po uzavření dveří se spustí zvolený 
mycí program. 

V případě vyšší kapacity lze připravit i průběžnou 
variantu tohoto stroje s dveřmi na obou stranách 
zařízení, případně i s pohybem vozíků na do-
pravníku uvnitř zařízení.

TOWER LINE 1000


