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WASHING OF FRUIT AND VEGETABLES • DAS WASCHEN VOM OBST UND GEMÜSE • MYTÍ OVOCE A ZELENINY

The task of the offered devices
is to wash and clean fruit and
vegetables of sand, soil and
other dirt, i.e. to prepare them
for further processing.
Die Aufgabe der
vorgeschlagenen Geräte ist das
Abwaschen und die Entfernung
des Sands, der Erde und
anderer Verunreinigungen
vom Obst und Gemüse, also
die Vorbereitung zur weiteren
Verarbeitung.
Úkolem nabízeného zařízení
je mytí a čištění ovoce a
zeleniny od písku, zeminy a
jiných znečištění, tj. příprava k
dalšímu zpracování.

WASHER FOR APPLES, PEARS, TOMATOES
The washer is designated for washing apples, tomatoes with simultaneous sorting on a roller carrier. It
is a part of a food industry production line.
REINIGER ZU ÄPFELN. BIRNEN, TOMATEN
WATER WASHER FOR FRUIT
The device is designated for cleaning of fruit
and vegetables. It is very efﬁcient and precise.
It perfectly washes strawberries, cherries and
other fruit. It is a component of the frozen food
production line.

Der Reiniger ist zum Waschen von Äpfeln (Tomaten) vorgesehen – mit der gleichzeitigen Sortierung
auf einem Rollenförderband. Er gehört zu der Fertigungslinie für die Lebensmittelindustrie.
PRAČKA JABLEK, HRUŠEK, RAJČAT
Pračka je určena k mytí jablek (rajčat) se současným tříděním na válečkovém dopravníku. Je zařízením výrobní linky v potravinářském průmyslu.

WASSER-REINIGER

CUCUMBER BRUSH WASHER
The device is foreseen for washing cucumbers, zucchini, and other
similar products.
BÜRSTENWASCHMASCHINE FÜR GURKEN
Das Gerät ist zum Waschen von Gurken, Zucchini und anderen Produkte dieser Art konzipiert.
KARTÁČOVÁ PRAČKA NA OKURKY
Zařízení je určeno k mytí okurek, cuket a jiných podobných výrobků.

Der Reiniger ist zum Obst- und Gemüsewaschen
vorgesehen. Charakteristisch ist für ihn eine
große Arbeitsproduktivität und die Genauigkeit.
Ausgezeichnet für Erdbeeren, Kirschen, Johannisbeeren und andere Früchte. Er gehört zu der
Fertigungslinie für Tiefkühlkost.
VODNÍ PRAČKA
Pračka je určena k mytí ovoce a zeleniny. Vyznačuje se vysokou účinností a přesností. Dokonale
myje jahody, višně, rybízy a jiné ovoce. Je součástí linky na výrobu zmrazených potravin.

MWP-6 WATER- AIR WASHER
Water-air cleaner is designated for fruit washing. It is
excellent for washing strawberries, cherries, currants,
plums. It is a part of the frozen food production line.
WASSER-LUFT WASCHMASCHINE
Die Wasser-Luft Waschmaschine ist für das Waschen
vom Obst vorgesehen. Er wäscht ausgezeichnet Erdbeeren, Kirschen, Johannisbeeren, Pﬂaumen. Er gehört zu
der Fertigungslinie für Tiefkühlkost.
PRAČKA VODA - VZDUCH
Tato pračka je určena k mytí ovoce. Dokonale myje jahody, višně, rybízy, švestky. Je součástí linky na výrobu
zmrazených potravin.

BRUSH WASHER FOR FRUIT
BRUSH PEELER FOR ROOT VEGETABLES
The brush peeler is a component of a root vegetable
processing line. It is used for abrasion of a pre-boiled
skin.
BÜRSTENSCHÄLER FÜR HACKFRÜCHTE
Bürstenschäler ist ein Bestandsteil der Linie zur Verarbeitung der Würzelgemüse. Er dient zum Abreiben der
vorher überbrühten Schale.
KARTÁČOVÁ ŠKRABKA NA KOŘENOVOU
ZELENINU

The device is designated for cleaning of strawberries,
cherries, tomatoes, mushrooms, as a second rate cleaner
(composed with the water cleaner).
BÜRSTWASCHMASCHINE FÜR OBST
Das Gerät ist zum Waschen von Erdbeeren, Kirschen, Tomaten, Champignons als die Waschmaschine der zweiten
Stufe (im Satz hinter dem Wasser-Reiniger) verwendet.
KARTÁČOVÁ PRAČKA NA OVOCE
Zařízení je určeno k mytí jahod, višní, rajčat, žampiónů jako
pračka druhého stupně (v sestavě za vodní pračkou).

Kartáčová škrabka je součástí linky na zpracování kořenové zeleniny. Používá se k následnému odstranění
spařené slupky.

WASHING OF FRUIT AND VEGETABLES
DAS WASCHEN VOM OBST UND GEMÜSE
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MYTÍ OVOCE A ZELENINY

RAKE WASHER FOR LEEK
The device is for washing cucumbers, zucchini, and other similar products.
RECHENWASCHMASCHINE ZUM OBST
Rechenwaschmaschine ist zum Reinigen von Rhabarber und Lauche verwendet. Sie
ist ein Bestandteil der Produktionslinie in der Lebensmittelindustrie.
POHRABOVACÍ PRAČKA NA ZELENINU
Pohrabovací pračka se používá k čištění rebarbory a pórů. Je zařízením výrobní linky
v potravinářském průmyslu.
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WASHING OF FRUIT AND VEGETABLES • DAS WASCHEN VOM OBST UND GEMÜSE • MYTÍ OVOCE A ZELENINY

TECHNOLOGICAL TRANSPORT • TECHNOLOGISCHER TRANSPORT • DOPRAVNÍ TECHNIKA

The offered transporting devices
are necessary in all fruit and
vegetable processing lines. Their
task is to relocate the product
among technological machines.
They can also be utilized to sort
the product during processing
WASHER JET

FLOTATION WASHER

The device is designed for a washing of leguminous vegetables, with special provide on beans. Built a closed water circulation system with pretreatment causes
in reduced water consumption.

The device is designed for a cleansing of leguminous vegetables, with special consideration on green peas. It is the last step his cleaning. Built a closed water circulation
system with pretreatment causes in reduced water consumption.

HOCHDRUCKREINIGER

FLOTATION-WASCHMASCHINE

Das Gerät ist für die Reinigung der Hülsenfrüchte vorgesehen, insbesondere der
Bohnen. Das geschlossene, eingebaute System der Wasserzirkulation mit der
Reinigung hat geringeren Wasserverbrauch zur Folge.

Das Gerät ist für die Reinigung der Hülsenfrüchte vorgesehen, insbesondere für Erbsen. Sie ist die letzte Etappe ihrer Reinigung. Das geschlossene, eingebaute System
der Wasserzirkulation mit der Reinigung hat geringeren Wasserverbrauch zur Folge.

PROUDOVÁ PRAČKA

FLOTAČNÍ PRAČKA

Zařízení je určeno k čištění luštěnin, zejména fazolí. Vestavěný uzavřený systém
cirkulace vody s čištěním snižuje spotřebu vody.

Zařízení je určeno pro důkladné čištění luštěnin, zejména zelehého hrášku. Představuje
poslední stupeň čištění. Vestavěný uzavřený systém cirkulace vody s čištěním snižuje
spotřebu vody.

WORM CONVEYOR
This type of device is designed for the technological handling of fruit and vegetables during
their processing, as well as the handling of waste
products. Depending on the needs, food may be
hauled horizontally or at a ﬁxed angle.
SCHNECKENFÖRDERER
Dieser Typ des Gerätes ist für den technologischen Transport vom Obst und Gemüse im
Verarbeitungsprozess vorgesehen, sowie zum
Transport der Produktionsabfälle. Abhängig von
den Bedürfnissen, sichern sie den waagerechten
Transport oder einen Transport unter einem festgelegten Winkel.
ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK
Tohoto typu zařízení jsou určena k technologické
dopravě ovoce a zeleniny během zpracování, jak
rovněž k dopravě vznikajících výrobních odpadů.
V závisloti na potřebách zajišťují horizontální dopravu nebo pod určeným uhlem.

BRUSH POLISHING MACHINE FOR ROOT
VEGETABLES

BARRED BARREL WASHER FOR ROOT
VEGETABLES

Brush polishing machine is a component of the fresh
root vegetable line. It is for brushing the root vegetables
after prewashing, designated for retail sale.

The barrel washer is designated for preliminary or ﬁnal
cleaning of root vegetables. Within the line it is located
in front of the brush peeler or behind the steam peeler.

GEMÜSEPOLIERMASCHINE MIT BÜRSTEN FÜR
HACKFRÜCHTE

RUTEWASCHMASCHINE FÜR DIE HECKFRÜCHTE

Gemüsepoliermaschine mit Bürsten ist ein Bestandsteil
der Fertigungslinie zur Vorbereitung der frischen Hackfrüchte. Sie dient zur Reinigung der Hackfrüchte nach
dem vorläuﬁgen Waschen, die für den Einzelhandel
vorgesehen sind.
KARTÁČOVÁ ŠKRABKA NA KOŘENOVOU
ZELENINU
Kartáčová škrabka je součástí linky pro přípravu čerstvé kořenové zeleniny. Slouží k důkladnému čištění
kořenové zeleniny po předmytí, určené pro maloobchodní prodej.
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Trommelwaschmaschine wurde zum vorläuﬁgen oder
endgültigen Waschen vom Wurzelgemüse entwickelt.
Auf der Fertigungslinie steht sie vor dem Bürstenschäler oder nach dem Wasserdampfschäler.
BUBNOVÁ TYČOVÁ PRAČKA NA KOŘENOVOU
ZELENINU
Bubnová pračka je určena ke vstupnímu nebo závěrečnému mytí kořenové zeleniny. V lince se umísťuje před
kartáčovou škrabkou nebo za parní škrabkou.

Die vorgeschlagenen
Transportgeräte sind in jeder
Fertigungslinie der Obst- und
Gemüseverarbeitung notwendig.
Ihre Aufgabe ist, die Produkte
zwischen den technologischen
Maschinen zu verlagern. Sie
können auch zur Sortierung
des Produktes während seiner
Verarbeitung dienen.
Nabízená dopravní zařízení jsou
nezbytná v každé lince zpracování
ovoce a zeleniny. Jejich úkolem
je přemístit výrobek mezi
technologickými zařízeními. Mohou
být také použity k třídění výrobku
během jeho zpracování.

BARREL WASHER FOR CUCUMBERS
The device is designed to wash cucumbers for
pickling. Effectively removes from the cucumber
bristle and perianth.
TROMMELWASCHMASCHINE FÜR DIE
GURKEN
Das Gerät ist zum Waschen der zu marinierenden
Gurken vorgesehen. Es entfernt von den Cornichons die Stachel und Blütenhüllen.
BUBNOVÁ PRAČKA NA OKURKY
Zařízení je určeno pro čištění okurek, určených k
marinování. Důkladně odstraňuje z okurek štětinu
a květní obal.

TECHNOLOGICAL TRANSPORT
TECHNOLOGISCHER TRANSPORT
DOPRAVNÍ TECHNIKA
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TECHNOLOGICAL TRANSPORT • TECHNOLOGISCHER TRANSPORT • DOPRAVNÍ TECHNIKA
REVERSIBLE CONVEYOR
The device is designated for product transport in processing processes. It is used to
easy distribute product stream on two independent processing lines.
REVERSIERBARER FÖRDERBAND
Das Gerät ist für den Produktentransport in den Verarbeitungsprozessen vorgesehen. Es dient zum einfachen Verteilung der Produktenﬂuss in zwei unabhängige
Fertigungslinien.
PÁSOVÝ REVERZNÍ DOPRAVNÍK
Zařízení je určeno pro dopravu výrobků během zpracování. Slouží k snadnému rozdělení proudu výrobku do dvou nezavislých zpracovacích linek.
TROUGH LINE CONVEYOR

CURVED CONVEYOR BELT

The device is suitable for handling materials during their processing. Depending on the needs, food may be hauled horizontally or at a slight angle.

This device is designed to transport products in bulk packaging. It is used when changing the direction of the transported item.

MULDENFÖRDERBAND

GEWUNGENER BANDFÖRDERER

Das Gerät ist für den Produktentransport in den Verarbeitungsprozessen
vorgesehen.
Sie können in einem waagerechten Transport verwendet werden, aber auch
unter einem gewissen Winkel.

Das Gerät wurde für den Transport der Produkte in den Sammelverpackungen entwickelt. Er ist im Falle der Richtungsänderung des zu transportierenden Elements verwendet.
OBLOUKOVÝ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

KORÝTKOVÝ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

Zařízení je určeno pro dopravu výrobků ve skupinových obalech. Používá se v případě
změny směru přepravované věci.

Zařízení je určeno pro dopravu výrobků během zpracování. Může být použité k horizontální dopravě nebo pod určeným uhlem.

SCRAPER ELEVATOR (REDLER TYPE)
This elevator is suitable for elevating product to the required level. Product
handling is supported by collectors, which convey material along the inner
side of the casing of the device.

FLAT-CONTROLLING (FLAT-DRIPPING) CONVEYOR
The conveyors are one of the most used elevators in transport devices industry. They are designated for horizontal transport, as
well as with some slope, of raw materials such as: fresh and frozen fruits, fresh and frozen vegetables, etc. Depending on line
and instrumentation used, they may serve as dripping or controlling.

KRATZERFÖRDERER REDLER-TYP
Der Förderer ist für den Transport des Produktes auf eine Festgelegte
Höhe vorgesehen. Der Transport der Produkte ﬁndet mit Hilfe von den
Trägern statt, die die Produkte entlang der Innenseite des Gerätegehäuses schiebt.

FLACHES INSPEKTIONSBAND (FÜR ABTROCKNEN)
Das Gerät ist für den waagerechten Transport vom frischen oder gefrorenen Obst und Gemüse vorgesehen, sowie auch unter
einem gewissen Winkel. Abhängig von dem gebrauchten Band und Ausrüstung dienen sie als Inspektionsband oder ein Band
fürs Abtrocknen.

HŘEBLOVÝ DOPRAVNÍK TYP REDLER
Dopravník je určen pro přepravu výrobků do příslušne výšky. Přeprava
se koná pomocí záchytek, které posunují surovinu po vnitřní straně krytu
zařízení.

PLOCHÝ INSPEKČNÍ DOPRAVNÍK (ODKAPÁVACÍ)
Zařízení je určeno pro dopravu horizontální a pod uhlem čerstvého nebo zmraženého ovoce a zeleniny. V závislosti na použitém pásu a vybavení slouží jako inspekční nebo odkapávací.

ROLLER CONVEYOR
Roller conveyor is one of the transport devices used in the food industry. It is designed
for the transportation of products packed in sacks, cardboards, boxes, or pallets.
ROLLENBAHN
Das Rollenband ist ein von den in der Lebensmittelindustrie verwendeten Transportgeräte. Es ist für den Transport der in die Säcke, Kartons, Kisten oder Paletten verpackten
Produkte geeignet.
VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK
Válečkový dopravník je jeden z dopravních prostředků, používaných v potravinářském
průmyslu. Je určen pro dopravu výrobků zabalených v pytlích, kartonech, krabicích
nebo na paletách.
SPOKE ELEVATOR STRAIGHT AND BROKEN
Spoke elevators are one of the most used elevators in transport devices industry. They
are designated for transport raw materials on proper height. They are part of the line for
frozen food production.
SPROSSENBAHNEN – GERADE UND GEWUNGEN
Die Sprossenbahnen sind die meist in der Transportgeräteindustrie verwendeten Werkzeuge. Sie sind für den Transport der Produkte auf eine festgelegte Höhe vorgesehen. Er
gehört zu der Fertigungslinie für Tiefkühlkost.
PRÍČELKOVÝ DOPRAVNÍK PŘÍMÝ A ZALOMENÝ

5

Příčelkové dopravníky patří k nejpopulárnější dopravní technice používané v průmyslu.
Jsou určené pro dopravu surovin do příslušné výšky. Jsou součástí linky pro výrobu zmrazených potravin.

BUCKET ELEVATOR
The elevator is designed for elevating product to the required level during its processing.
Product handling is supported by buckets made of perforated acid resistant steel.
BECHERFÖRDERER
Der Förderer ist für den Transport des Produktes auf eine festgelegte Höhe in den Verarbeitungsprozessen vorgesehen. Der Transport ﬁndet mit Hilfe der aus dem perforierten,
säurefesten Stahl gebauten Becher statt.
KOREČKOVÝ DOPRAVNÍK
Dopravník je určen k přepravě výrobku do příslušné výšky během zpracování. Přeprava
se koná pomocí korečků z perforované kyselinovzdorné oceli.
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CALIBRATION AND SORTING… • SORTIERUNG; REINIGUNG… • TŘÍDĚNÍ, ČIŠTĚNÍ…

The need of sorting and sizing
of the product often arises
during the processing of fruit
and vegetables in order to
acquire various sorts of the
product. This task is fulﬁlled by
the offered machinery.
In dem Prozess der
Verarbeitung vom Obst und
Gemüse erscheint sehr oft das
Bedürfnis, die Produkte zu
sortieren und zu kalibrieren,
zwecks Verteilung in einige
Güteklassen. Die Aufgabe
wird von den vorgeschlagenen
Maschinen erfüllt.
V procesu zpracování ovoce a
zeleniny je často nutné třídění
a kalibrace výrobku za účelem
získání několika jeho druhů.
Tento úkol splňují navrhované
stroje.

ROLLER CALIBRATOR
The cavity roller calibrator is foreseen for sorting fruit and
vegetables according to diameter. The calibrating size is
regulated by adequately adjusting the bottom roller runner
height in relation to the top roller runner.
DRUM CALIBRATOR
AIR SEPARATOR FOR FRESH FRUIT
The machine is a part of berry fruit washer line.
It is designed for separation of leaves and other
light impurities from fresh product before its use.
WINDFEGE FÜR DIE FRISCHEN FRÜCHTE
Das Gerät ist ein von den Elementen der Reinigungslinie der Beeren. Es dient zur Entfernung
der Blätter und anderer leichten Verunreinigungen aus dem frischen Produkt vor seinem Gebrauch.
FUKAR NA ČERSTVÉ OVOCE
Toto zařízení je součástí mycí linky pro bobulové
ovoce. Slouží k odstranění listí a jiných lehkých
znečištění z čerstvých produktů před jejich použitím.

The drum calibrator is for sorting frozen fruit and
vegetables according to the “riddle eye” size. It is
a part of the frozen foods production line.
TROMMELSKALIBRIERGERÄT
Trommelskalibriergerät ist für die Sortierung vom
gefrorenen Obst und Gemüse nach der Größe
des „Siebslochs“ vorgesehen. Er gehört zu der
Fertigungslinie für Tiefkühlkost. production line.
BUBNOVÝ TŘÍDIČ

ROLLENKALIBRIERGERÄT
Das Kalibriergerät ist für die Sortierung vom Obst und Gemüse nach dem Durchmesser vorgesehen. Die Größe der
Kalibrierung reguliert man durch die Einstellung der Führungsscheine der unteren und oberen Einzugsrollen.
VÁLEČKOVÝ TŘÍDIČ
Štěrbinově-válečkový třídič je určen pro třídění ovoce a zeleniny podle průměru. Velikost kalibrace je možné regulovat
vhodným nastavením výšky spodní vodicí lišty vzhledem k
horní vodicí liště.

AIR SEPARATOR FOR FRESH AND
FROZEN FRUIT TYPE WOSIM
The machine designed for separation of light
impurities (leaf stalks, perianth, leaves etc.)
from soft fresh and frozen fruit.
WINDFEGE FÜR DIE FRISCHEN UND
GEFRORENEN FRÜCHTE WOSIM-TYP
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TŘÍDĚNÍ, ČIŠTĚNÍ A KALIBRACE VÝROBKŮ

The cavity line calibrator is foreseen for sorting fruit and
vegetables according to diameter, especially vegetables
such as cucumbers, carrots, etc.
SEILKALIBRIERGERÄT
Das Seilkalibriergerät ist für die Sortierung vom Obst und
Gemüse nach dem Durchmesser vorgesehen, insbesondere solches Gemüses wie die Gurken, Karotten, etc.
TŘÍDIČ ŠTĚRBINOVÝ LANKOVÝ
Třídič štěrbinový lankový je určen pro třídění ovoce a zeleniny podle průměru, zejména zeleniny jako jsou okurky,
mrkev apod.

Bubnový třídič je určen pro třídění zmrazeného
ovoce a zeleniny podle velikosti „ok síta”. Je součástí linky pro výrobu zmrazených potravin.

VIBRATION CALIBRATOR

CALIBRATION AND SORTING OF PRODUCT
SORTIERUNG; REINIGUNG UND KALIBRIERUNG DER PRODUKTE

CAVITY LINE CALIBRATOR

Das Gerät ist für die Trennung der leichten
Verunreinigungen (die Blattstiele, Blütenhülle,
Blätter, etc.) der frischen und gefrorenen Früchte vorgesehen.
FUKAR NA ČERSTVÉ A ZMRAZENÉ
OVOCE TYP WOSIM
Zařízení je určeno k oddělení lehkých znečištění (řapíky, květní obaly, listí apod.) od čerstvého a zmrazeného ovoce.

The vibration calibrator is for sorting frozen foods
such as strawberries, cauliﬂ ower, broccoli, cherries,
currants, etc. It is a part of the production line in the
food industry.
VIBRATIONSSORTIERMASCHINE
Die Vibrationssortiermaschine ist für die Sortierung
der gefrorenen Lebensmittel, wie Erdbeeren, Blumenkohl, Brokkoli, Kirschen, etc. vorgesehen. Sie
ist ein Bestandsteil der Produktionslinie in der Lebensmittelindustrie.
VIBRAČNÍ TŘÍDIČ
Vibrační třídič je určen pro třídění zmrazených potravin, jako jsou jahody, květák, brokolice, višně, rybíz apod. Je součástí výrobní linky v potravinářském
průmyslu.

SIEVING VIBRATION FEEDER
This device is very versatile, depending on workplaces
at processing lines, designated for segregation of fruit
and vegetables or receiving crumble from the transported
product. It can be used as freestanding, or ﬁ xed under the
dump bunker of the frozen food disposal system.
ABSIEBENDER VIBRATIONSZUBRINGER
Das Gerät ist sehr universell, unabhängig von dem Einsatzort in den Fertigungslinien ist es zur Sortierung vom Obst
und Gemüse oder zum Empfang der Krümel aus dem zu
transportierenden Produkt geeignet. Es kann als freistehendes oder unter einem Speicherbunker montiertes Gerät in
der Dosierung der Tiefkühlkost verwendet werden.
VIBRAČNÍ PODAVAČ VYSÉVAJÍCÍ
Univerzální zařízení, ve výrobní lince je určeno pro třídění
ovoce a zeleniny nebo odběr drti z přepravovaného výrobku.
Může být použito jako volně stojící nebo namontované pod
zavážecím zásobníkem v systému dávkování zmrazených
potravin.
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CALIBRATION AND SORTING… • SORTIERUNG; REINIGUNG… • TŘÍDĚNÍ, ČIŠTĚNÍ…

AUTOMATED WEIGHING… • AUTOMATISCHE. WIEGEN… • AUTOMATICKÉ VÁŽENÍ…

The offered devices deﬁnitely inﬂuence
the preciseness, quality and efﬁciency of
the processes of product weighing and
dosing into collective packaging, and
with that decrease production costs and
facilitate the product loading and unloading processes during their processing.

STONE BELT CATCHER
The machine is used to separate stones
and initially rinse in the process of vegetable cleaning.
BANDFÖRMIGER STEINFÄNGER
Die Maschine ist für die Trennung der Steine und für das vorläuﬁge Spülen in dem
Reinigungsprozess der Wurzelgemüse
vorgesehen.

VIBRATION MACHINE TO WATER REMOVING
The device is used on fruit and vegetable processing line for freezing. It is designed for remove
excess water from product, before giving it to the
freezing tunnel.
VIBRATIONS.-TROCKNER WWW-1000
Das Gerät wird in den Vorbereitungslinien vom einzufrierenden Obst und Gemüse verwendet. Es dient
zur Entfernung des überschüssigen Wassers vom
Produkt, vor dem Zufuhr in den Kühltunnel.
VIBRAČNÍ ODKAPÁVAČ VODY WWW-1000
Zařízení se používá v linkách pro připravu ovoce
a zeleniny ke zmrazení. Odstraňuje přebytečnou
vodu z výrobku před jeho vstupem do chladicího
tunelu.

AIR SEPARATOR FOR FROZEN FRUIT
The machine designed for separation of light impurities (leaf stalks, perianth, leaves etc.) from
soft fruit.

PÁSOVY LAPAČ KAMENŮ
Stroj je určen k zachycování kamenů a slouží rovněž jako vstupní pračka v procesu
čištění kořenové zeleniny.

WINDFEGE FÜR DIE GEFRORENEN
FRÜCHTE
Das Gerät ist für die Trennung der leichten Verunreinigungen (die Blattstiele, Blütenhülle, Blätter,
etc.) der weichen Früchte.
FUKAR NA ZMRAZENÉ OVOCE
Zařízení je určeno pro oddělení lehkých nečistot
(řapíky, květní obaly, listí apod.) od měkkého ovoce.

VIBRATING DISTRIBUTOR
The device is used in lines of fruit and vegetable processing. It is used for distribution portion of
the product on several paths.
VIBRATIONSTRENNER
Das Gerät wird in den Fertigungslinien vom Obst und Gemüse gedacht. Es dient zur Trennung
des Produktﬂusses in einzelne Wege.
VIBRAČNÍ ROZDĚLOVAČ
Zařízení se používá v linkách na zpracování ovoce a zeleniny. Slouží k rozdělění proudu výrobku do několika nezavislých cest.

PODS SEPARATOR
The device is designed for the separation of bean
pods and is element of the line for the processing
of beans
HÜLSENSEPARATOR
Das Gerät wird bei der Trennung der Bohnen- und
Erbsenhülsen vorgesehen; es ist ein Bestandsteil
der Linie zur Verarbeitung der Bohnen.

PRODUCT DISPENSER
This device is used for lines of fruit and
vegetable processing as a vegetable buffer component of the product. It is used for
even disposal of the processed resources.
DOSIERGERÄT
Das Gerät ist in den Linien der Obst- und
Gemüseverarbeitung als Vorratsbehälter
gebraucht. Es dient zur gleichmässigen
Verarbeitung des zu dosierenden Stoffes.
DÁVKOVAČ PRODUKTU
Přistroj je používán v linkách na zpracování
ovoce a zeleniny jako vyrovnávací zásobník produktu. Slouží k rovnoměrnému zpracování dávkované suroviny.

AUTOMATED WEIGHING,
DOSING, LOADING AND
UNLOADING

Die empfohlenen Geräte haben
einen bedeutenden Einﬂuss auf die
Genauigkeit, auf die Qualität und die
Efﬁzienz der Prozesse der Zufuhr
und Dosierung der Produkte in die
Sammelverpackungen, und demzufolge
senken die Herstellungskosten und
erleichtern die Prozesse der Verladung
und Entladung der Produkte in den
Verarbeitungsprozessen.
Navrhovaná zařízení výrazně ovlivňují
přesnost, kvalitu a účinnost procesů
vážení a dávkování výrobků do
skupinových balení, a tím snižují
výrobní náklady a usnadňují nakládku
a vykládku výrobků během jejich
zpracování.

AUTOMATISCHE. WIEGEN, DOSIERUNG, FÜLLUNG, AUSLEEREN
AUTOMATICKÉ VÁŽENÍ, DÁVKOVÁNÍ,
PLNĚNÍ A VYPRAZDŇOVÁNÍ

SEPARÁTOR LUSKŮ
Zařízení je určeno k separaci lusků fazolí a je součástí linky pro zpracování fazole.
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AUTOMATED WEIGHING… • AUTOMATISCHE. WIEGEN… • AUTOMATICKÉ VÁŽENÍ…

VIBRATING WEIGHING MACHINE PACKAGE TO
2,5 KG
The machine is used for portioning products in packages weighing up to 2.5 kg. Used to weighing fresh or
frozen vegetables and mixes thereof in the lines of their
processing and packaging.
WIBRATIONSWIEGEMASCHINE –
VERPACKUNGEN BIS ZUM 2,5 KG
Die Maschine wird zum Abwiegen der frischen oder gefrorenen Produkte in die Einzelverpackungen bis zum
2,5 Kg gebraucht. Sie dient zum Abwiegen der frischen
und gefrorenen Gemüse und Gemüsemischungen in
den Linien zur Vorbereitung und zum Einpacken.
VIBRAČNÍ NAVAŽOVACÍ STROJ PRO OBALY DO
2,5 KG

HIGH LIFTING CONTAINER TIPPLE

VIBRATING WEIGHING MACHINE PACKAGE TO 25 KG

This is designated for unloading of crate pallets, containers, cardboard boxes with frozen fruit or vegetables
in food processing lines. The lifting height is in range
of 3 000 mm.

The machine is used for portioning products in bulk
packages weighing up to 25 kg. Used to weighing fresh
or frozen vegetables and mixes thereof in the lines of
their processing and packaging.

KIPPER DER CONTAINER ZUM HOCHHEBEN

WIBRATIONSWIEGEMASCHINE –
VERPACKUNGEN BIS ZUM 25 KG

Er ist zum Entladen der Kistenpaletten, der Container,
der Kartone mit dem gefrorenen Obst oder Gemüse in
den Linien der Lebensmittelverarbeitung vorgesehen.
Die Höhe des Hochhebens beträgt bis zum 3 000 mm.
VYKLÁPEČ KONTEJNERŮ VYSOKÉHO ZDVIHÁNÍ
Je určen pro vykládku beden, palet, kontejnerů, kartonů
se zmrazenými ovoci nebo zeleninou v linkách potravinářského průmyslu. Výška zdvihání – až 3 000 mm.

Stroj se používá pro porcování výrobků do jednotlivých
obalů o hmotnosti do 2,5 kg. Slouží k navažování čerstvé nebo zmražené zeleniny a zeleninové smeši v linkách na jejich připravu a balení.

LOW LIFTING CONTAINER TIPPLE

The barrel tippler is used to unload barrels on the food
processing lines. The lifting height This device can be
equipped with a control system that allows to empty the
barrels of various dimensions.

This is designated for unloading of crate pallets, cont
iners, cardboard boxes with frozen fruit or vegetables
in food processing lines. The lifting height is between
1000 and 1200 mm.

KIPPER DER FÄSSER

KIPPER DER CONTAINER ZUM NIEDRIGEN
HOCHHEBEN

VYKLÁPEČ SUDŮ
Zařízení je určeno k vyprázňování sudů v linkách potravinářského průmyslu. Stroj může být vybaven regulačním systémem, který umožňuje vyprázdnit obaly
různých rozměrů.
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VIBRAČNÍ NAVAŽOVACÍ STROJ PRO OBALY DO
25 KG
Stroj se používá pro porcování výrobků do skupinových obalů o hmotností do 25 kg. Slouží k navažování
čerstvé nebo zmražené zeleniny a zeleninové smeši v
linkách na jejich připravu a balení

DOSING (PORTIONING) MACHINE

This device is for control weighing of collective
packages (bag, cardboard box) of frozen fruit and
vegetables, following the process of automatic
weighing on the disposal machine.

The machines of this type portion the weighed product into a
transitional basket where the weighing takes place. Weighing
in the basket decisively increases efﬁ ciency and packaging
assortment (bag, cardboard box, barrel, pails, basket pallet,
etc.). The given packaging must be hanged or placed under
thedump basket by the operator.

ROLLENFÖRDERBAND MIT EINER
KONTROLLWAAGE
Das Gerät wird zur Kontrolle des Gewichtes der
Sammelverpackung (Sack, Karton) vom gefrorenen Obst und Gemüse vorgesehen, nach dem
Prozess des automatischen Abwagens auf der
Maschine zum Portionieren.
VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK S KONTROLNÍ
VÁHOU
Zařízení je určeno ke kontrole hmotnosti skupinového balení (pytle, kartonu) zmraženého ovoce
a zeleniny po procesu automatického navažování
na dávkovacím stroji.

BARREL TIPPLER

Das Gerät ist zum Entladen der Fässer in den Linien
der Lebensmittelindustrie vorgesehen. Es kann mit
einer Regulierungsanlage ausgestattet werden, die
erlaubt, die Verpackungen verschiedenes Gewichtes
zu entleeren.

Die Maschine wird zum Portionieren der Produkte in
die Sammelverpackungen bis zum 25 Kg gebraucht.
Sie dient zum Abwiegen der frischen und gefrorenen
Gemüse und Gemüsemischungen in den Linien zur
Vorbereitung und zum Einpacken.

ROLLER CONVEYER WITH CONTROL SCALE

Er ist zum Entladen der Kistenpalletten, der Container,
der Kartone mit dem gefrorenen Obst oder Gemüse in
den Linien der Lebensmittelverarbeitung vorgesehen.
Die Höhe des Hochhebens beträgt bis zum 1 000-1200
mm.
VYKLÁPEČ KONTEJNERŮ NÍZKÉHO ZDVIHÁNÍ
Je určen pro vykládku beden, palet, kontejnerů, kartonů
se zmrazenými ovoci nebo zeleninou v linkách potravinářského průmyslu. Výška zdvihání je v rozsahu 1 000
až 1 200 mm.

VERPACKUNGS(WIEGE-)MASCHINE
Die Maschinen dieser Art gehören zu den Anlagen, die die
zu wagenden Produkte zu einem Zwischenkorb dosieren, wo
das Abwiegen stattﬁndet. Das Wiegen in einem Korb erhöht
deutlich die Leistungsfähigkeit und das Verpackungssortiment
(Sack, Karton, Fass, Eimer, Korbpalette, etc.) Die jeweilige
Verpackung muss der Bediener aufhängen oder unter einem
Schüttungskorb stellen.

VIBRATING TABLE
The device is designed to vibrate the carton, after
ﬁlling the product. Is used as a element of the packaging machinery (portioning).
VIBRATIONSTISCH
Er wird als ein Bestandteil der Verpackungsmaschine. Das Gerät ist fürs Schütteln des Kartons
nach seiner Füllung vorgesehen.
VIBRAČNÍ STŮL
Zařízení se používá k zavibrování kartonu po jeho
naplnění produktem. Je součastí balicího (navažovacího) stroje.

BALICÍ STROJ (NAVAŽOVACÍ STROJ)
Stroje tohoto typu patří k zařízením, jež dávkují navažovaný
produkt do koše, kde následuje vážení. Vážení v koši zásadně
zvyšuje výkon a sortiment obalů (pytel, katron, sud, kbelíky,
košové palety atd.). Obsluha musí daný obal zavěsit nebo
podstavit pod násypný koš.

SYSTEM OF AUTOMATIC PRODUCT WEIGHTING
INTO OKTOBIN PACKAGING
The system is designed for ﬁ lling cardboard boxes with
frozen products of mass up to 950kg. Depending on
process efﬁ ciency needs, the system is performed for
three or ﬁ ve positions.
AUTOMATISCHES SYSTEM DER VERPACKUNG
DER PRODUKTEN IN VERPACKUNGEN TYPE
“OKTOBINS”
Das System wurdefürEinfüllungmitgefrorenemProduk
tKartonverpackungenbis 950 kg entwickelt. Abhängig
von der erforderlichenEfﬁzienz des Prozesseskann das
System sichaus 3 bis 5 Stellenbestehen.
SYSTÉM AUTOMATICKÉHO NAVAŽOVÁNÍ
VÝROBKŮ DO OBALŮ TYPU OKTOBIN
Systém je určen k plnění kartonů zmraženými výrobky
o hmotnosti do 950 kg. V závislosti na požadovaném
výkonu procesu je systém navržen pro tří nebo pět
stanovišť.

PRODUCT BUNKER

VEGETABLE UNLOADING BUNKER

This device is used for lines of fruit and vegetable processing as a vegetable
buffer component of the product. It is used for even disposal of the processed
product.

This device is used for lines of fruit and vegetable processing as a vegetable buffer of
unloading vegetables during their preparation for processing.

VORRATSBEHÄLTER

ENTLADEBUNKER

Das Gerät ist in den Linien der Obst- und Gemüseverarbeitung als Vorratsbehälter gebraucht. Es dient zur gleichmässigen Verarbeitung des zu dosierenden
Stoffes.

Der Bunker hat eine Form der eingebauten Bandförderer. Die Borde sind so gebaut, dass
sie sowohl die Entladung von beiden Seiten, als auch von der Rückseite der ankommenden
Fahrzeuge ermöglichen. Die einfache Konstruktion dieses Gerätes gewährleistet seinen
langen und einwandfreien Betrieb.

ZÁSOBNÍK PRODUKTU

PŘÍJMOVÝ BUNKR

Zařízení je používáno v linkách na zpracování ovoce a zeleniny jako vyrovnávací zásovník produktu. Slouží k rovnoměrnému zpracování dávkované suroviny.

Bunkr má vestavěný pásový dopravník a konstrukce bočních stěn umožňuje zásyp z aut jak
boční tak i zadní. Jednoduchá konstrukce tohoto zařízení zajišťuje jeho dlouhou životnost
a bezporuchovost.
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• MACHINES FOR… • DIE MASCHINEN ZUR … • STROJE PRO …

The technological processing
process requires application of
devices allowing its realization,
such as blanchers, coolers,
polishers, stemming machines,
gritting machines and many
others.
Im Prozess der technologischen
Verarbeitung ist die Verwendung
der Geräte erforderlich,
die seine Umsetzung
ermöglichen, wie Anlagen
fürs Blanchieren, Abkühlen,
Poliergeräte, Stielentfernung,
Zerkleinerungsanlagen, und viele
andere).
V procesu technologického
zpracování je nutné použít
zařízení, která umožňují jeho
realizaci, jako jsou blanšéry,
ochlazovače, leštičky,
odstopkovač, drtiče a jiné.

VIBRATING GLAZER

The device is meant for drying chipped
potatoes after blanching process

This device is utilized in fruit and vegetable processing plants for enforcing such products as broccoli
or cauliﬂ ower prior to their calibration. An additional
effect of its work can be improvement in appearance
of the processed products, as well as increase of their
mass.

TROCKNER FÜR POMMES FRITES

VIBRATIONSGLASIERMASCHINE

POTATO CHIPS DRIER

Das Gerät ist für das Trocknen des Kartoffeln-Aufschnitts nach der Blanchierungsprozess vorgesehen.
SUŠIČ HRANOLKŮ
Zařízení je určeno k sušení pokrájených
brambor po procesu blanžírování.

Das Gerät ist in den Obst- und Gemüseverarbeitungsbetrieben zur Verstärkung solcher Produkte
verwendet, wie Brokkoli oder Blumenkohl, bevor sie
sortiert werden. Zusätzliches Ergebnis seiner Arbeit
ist die Verbesserung des äußeren Aussehens der
zu verarbeitenden Produkte, sowie die Vermehrung
ihres Gewichtes.

Leafstalk Removal Machine is designed for separate leafstalk from frozen berry
fruits such as: blueberry, currant, gooseberry, black chokeberry etc.
STIELENTFERNUNGSGERÄT FÜR DIE BEEREN
Das Gerät dient zum entfernen der Stiele, Stängel, Blätter der gefrorenen Beeren, wie Stachelbeere, Johannisbeere, Heidelbeere, Aronia.
LEŠTIČKA NA BOBULOVÉ OVOCE
Zařízení pro odlučování stonků, stopků, listí ze zmraženého bobulového ovoce,
jako angrešt, rybíz, borůvka, aronie.

VIBRAČNÍ LEŠTIČKA

FROZEN FRUIT CRUSHER

Zařízení se používá v závodech na zpracování ovoce a zeleniny pro zpevnění výrobků jako brokolice a
květák, před procesem jejich kalibrace. Dodatečným
efektem práce tohoto zařízení může být zlepšení
vzhledu zpracovávaných výrobků a zvýšení jejich
hmotnosti.

ENTKLUMPER FÜR TIELKÜHLKOST

The device is meant for crushing frozen fruit stored in “Oktobins”-type
cardboard containers.

Das Gerät ist für das Entklumpen der in den „Oktobins“-Kartonen gespeicherten Tiefkühlkost vorgesehen.
ROZDROBŇOVAČ ZMRAŽENÝCH POTRAVIN

MACHINES FOR
TECHNOLOGICAL PROCESSES

Zařízení je určeno k rozdrobňování zmražených potravin, uložených v
kartonech typu „Oktobins”.

CHAMPIGNONS SLICER
The device is designed for slicing champignons, which were saturated in the Vacuum Chamber. There is also a second version of the device with a water distribution of the product
SCHNEIDEMASCHINE FÜR CHAMPIGNIONS

DIE MASCHINEN ZUR UMSETZUNG DER
TECHNOLOGISCHEN
STROJE PRO TECHNOLOGICKÉ PROCESY

LEAFSTALK REMOVAL MACHINE

Das Gerät wurde für das Schneiden der Champignions vorgesehen, die in der Vacuum-Kammer durchtränkt wurden. Es gibt eine Version von diesem Gerät, die dieses Stoff im
Wasser auﬂöst.
KRÁJEČKA ŽAMPIONŮ
Zařízení je určeno pro krájení žampionů, které byly nasycené ve vakuové komoře. Existuje
také verze zařízení s vodní distribuci suroviny.

WORM BLANCHING MACHINE
The blanching machine is used for thermal processing of vegetables and
mushrooms before deep freezing or, e.g. putting them into cans.
SCHNECKENBLANCHEUR
Blancheur dient zum thermischen Verarbeitungsprozess von Pilzen und Gemüse, bevor sie eingefroren werden oder z. B. vor dem Konservieren.
ŠNEKOVÝ BLANŠÉR
Blanšér slouží k tepelnému zpracování zeleniny a hub před jejich zmražením
nebo např. před zpracováním na konzervy.
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PACKAGING PRODUCTS • VERPACKEN DER PRODUKTE • BALENÍ VÝROBKŮ

• MACHINES FOR… • DIE MASCHINEN ZUR … • STROJE PRO …

After completion of the technological process
and weighing of product, it is necessary to
use equipment for its packaging. Proposed
equipment for packaging, characterized
by high precision, quality and operational
reliability.

COOLING BELT TUNNEL
The device is designed to cooling of vegetables after blanching or other food
products before the process of freezing. It can be made as a free-standing unit
or be part of blanching machine.
BANDKÜHLER
Das Gerät wurde zum Kühlen des blanchierten Gemüses oder anderer Produkte vor dem Einfrierungsprozess vorgesehen. Es kann als ein freistehendes
Gerät oder als ein Bestandsteil von einem Blancheur konzipiert werden.
PÁSOVÝ CHLADIČ
Zařízení je určeno pro chlazení zblanšírované zeleniny nebo jiných produktů
před jejich zmražením. Může být použito jako samostatné zařízení nebo jako
součást blanšéru.

BLANCHING MACHINE FOR VEGETABLES
Blanching machine is designated for thermal treatment of vegetables
and mushrooms before their further treatment such as freezing, drying
or e.g preparation of canned food with them.

DOSAGE AND PACKAGING LINE FOR FROZEN
PRODUCTS
This line is installed in facilities processing fruit and
vegetables. It is used in dosage, weighing and packaging fruit and vegetables that have been already
frozen and in mixing them.

BLANCHEUR FÜR GEMÜSE
Blancheur dient zum thermischen Verarbeitungsprozess von Pilzen und Gemüsen vor weiterer Verarbeitung, z. B. vor dem Trocknen oder Einfrieren. sowie
Konservenvorbereitung.

LINIE FÜR DIE DOSIERUNG UND EINPACKUNG
DER TIEFKÜHLKOST

BLANŠÉR NA ZELENINU

Die Linie wird in den Obst- und Gemüseverarbeitungsbetrieben montiert. Sie dient zur Dosierung,
Abwiegen und Einpackung der gefrorenen Früchte
oder zur Vorbereitung ihrer Mischungen.

Blanšér slouží k tepelnému zpracování zeleniny a hub před jejich dalším zpracováním - zmražením, sušením nebo zpracováním na konzervy.

LINKA NA DÁVKOVÁNÍ A BALENÍ
ZMRAŽENÉHO OVOCE A ZELENINY
RASPBERRY CRUSHER
The device is used for crumbling frozen
raspberries and other fruits in ﬁne cuts of
“grit” type.

Nach der Vollendung der technologischen
Verarbeitungsprozesse und nach dem
Abwiegen des Produktes ist die Verwendung
der Verpackungsmaschinen notwendig.
Charakteristisch für die empfohlenen
Verpackungsgeräte ist die hohe Genauigkeit,
Qualität und Zuverlässigkeit.
Po dokončení procesu technologického
zpracování a vážení výrobku, nutno použít
zařízení k jeho zabalení. Nabízená balicí
zařízení se vyznačují vysokou přesností,
kvalitou a spolehlivostí provozu.
.

Linka je montována v závodech na zpracování
ovoce a zeleniny. Slouží k dávkování, navažování
a balení zmraženého ovoce a zeleniny nebo jejich
směsí.

ZERKLEINERUNGSMASCHINE FÜR
DIE HIMBEEREN
Das Gerät wurde für die Zerkleinerung
der gefrorenen Himbeeren in kleinere
Himbeerenkörner vorgesehen.
DTRIČ (ROZMĚLŇOVAČ) NA MALINY
Zařízení je určeno k drcení zmražených
malin na drobnou frakci typu „krupice“.
VACUUM CHAMBER
The device is used for saturation of the processed mushrooms such as champignons with a water solution. The aim of this process is to rise the weight of the product.
VACUUM-KAMMER
Das Gerät dient zum Tränken der zu verarbeitenden Pilzen, wie Champignons, mit einer wässerigen
Lösung. Das Ziel dieses Prozesses ist die Erhöhung des Produktgewichts.
VAKUOVÁ KOMORA
Zařízení slouží k nasycení hub, například žampionů vodním roztokem v procesu jejich zpracování. Cílem
tohoto procesu je zvýšení hmotnosti výrobku.

POLISHING MACHINE FOR BERRY FRUIT
The device is designed for the ﬁ nal puriﬁ cation of fruits form leaf stalks, perianth or
other impurities from frozen berry fruits such as berry, currant, blueberry, black chokeberry.
POLIERMASCHINE ZU DEN BEEREN
Poliermaschine für Beere wird für endgültige, genaue Trennung von Stängeln, Blättern von den
gefrorenen Früchten wie Beeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren, Aronia konzipiert.
LEŠTIČKA PRO BOBULOVÉ OVOCE
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Leštička pro bobulové ovoce se používá pro konečné, důkladné odlučovaní stonků, stopků, listí ze
zmražených bobulovin, jako jsou borůvky, rybíz, brusinky, aronie.

PACKAGING PRODUCTS
VERPACKEN DER PRODUKTE
BALENÍ VÝROBKŮ
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PACKAGING PRODUCTS • VERPACKEN DER PRODUKTE • BALENÍ VÝROBKŮ
LINE FOR VEGETABLE PACKING INTO BAGS
Depending on the dosing device used, this line is meant for packing such products like
cucumber, cabbage, shredded vegetables or salads into heat-sealed packs.
LINIE ZUR EINPACKUNG DES GEMÜSES IN DIE TASCHEN
Abhängig von den gebrauchten Dosiergerät ist die Maschine für das Einpacken in die schweißbaren Stoffe solcher Produkte wie Gurken, Kohl, Schnittgemüse oder Salat vorgesehen.
LINKA PRO BALENÍ ZELENINY DO PYTLÍKŮ
V závislosti na použitém dávkovači je linka určena pro balení do svařitelných materiálů
takových produktů jako okurky, zelí, nakrájená zelenina nebo saláty.

CONVEYOR WITH STITCHER
The device is used for stitching bags after weighing of product. Is an element of
frozen products packaging line equipment.
NÄH-FÖRDERBAND
Das Gerät dient zum Nähen der Säcke nach dem Wiegeprozess. Er ist ein
Bestandsteil der Ausstattung der Verpackungslinie.

PACKAGING MACHINE FOR CABBAGE
Depending on the type of the feeder used, the machine can
be used for packaging into thermal-welded materials products
such as: cucumber, cabbage, chopped vegetables, or salads.
EINPACKUNGSMASCHINE FÜR KOHL
Abhängig von den gebrauchten Dosiergerät ist die Maschine
für das Einpacken in die schweißbaren Stoffe solcher Produkte wie Gurken, Kohl, Schnittgemüse oder Salat vorgesehen.
BALICÍ AUTOMAT NA ZELÍ
V závislosti na použitém dávkovači je automat určen pro balení do svařitelných materiálů takových produktů jako okurky,
zelí, nakrájená zelenina nebo saláty.

AUTOMATIC SYSTEM FOR BAGS APPLICATION
The automatic system for bag application is adjusted to cooperate only with
the weighing machines made by MEGA brand: MP-003, MPW-3, MPW-4. Is
an element of packaging line equipment.

DOPRAVNÍK SE SEŠÍVAČKOU
Zařízení je určeno k zašívání pytlů po navážení výrobků. Je součástí linky pro
balení zmražených potravin.
LINE FOR PACKING SAUERKRAUT OR SALADS INTO 3 – 20 KG BUCKETS

MASCHINE FÜR EINPACKEN IN DIE SÄCKE

The machine is used to pack into 3, 5, 10, 15 and 20 kg buckets such products as: sauerkraut, sliced vegetables or salads.

Die Anlage zum automatischen Aufsetzen des Sacks ist ausschließlich zur
Mitarbeit mit den Wiegemaschinen der Firma MEGA, MP-003, MPW-3, MPW4, geeignet. Sie ist ein Bestandsteil der Ausstattung der Verpackungslinie.

LINIE ZUR EINPACKUNG VOM SAUER EINGELEGTEN GEMÜSE IN DIE EIMER
3 – 20 KG

AUTOMAT PRO NASAZOVÁNÍ PYTLŮ

Die Maschine wurde zum Einpacken in die Eimer solcher Produkte wie Sauerkraut, Gemüse oder zerkleinerter Salat in die Eimer mit einem Fassungsvermögen von 3, 5, 10,
15 und 20 Kg vorgesehen.

Systém automatického nasazování pytlů je navržen výhradně pro spolupráci
s navažovacími stroji ﬁrmy MEGA: MP-003, MPW-3, MPW-4. Je součástí
balicí linky.

LINKA NA BALENÍ KYSANÉHO ZELÍ NEBO SALÁTŮ DO KBELÍKŮ 3 – 20 KG
Zařízení je určeno k balení výrobků, jako kysané zelí, nakrájená zelenina nebo saláty
do kbelíků 3, 5, 10, 15 a 20 kg.

LINE FOR PACKAGING UNIT PRODUCT
This line is used for packaging the product in
packs of 0,25 - 2.5 kg. Used for packing such products as fresh and frozen fruits, vegetables and
mixes thereof.
LINIE ZUR EINPACKUNG DER
EINZELPRODUKTE
Die Linie dient zum Einpacken des Produktes in
die Einzelverpackungen 0,25 – 2,5 Kg. Sie dient
zur Einpackung solcher Produkte, wie frisches
und gefrorenes Obst und Gemüse und seine Mischungen.

AUTOMATIC MACHINE FOR COMPACTING AND SEAMING CARTONS

LINKA PRO BALENÍ JEDNOTLIVÝCH
VÝROBKŮ

The device is designated for compacting and seaming cartons of various sizes. Is an element
of packaging line equipment.

Linka slouží k balení výrobků do jednotlivých obalů od 250 g do 2,5 kg. Jedná se o čerstvé a
zmražené ovoce, zeleninu a jejich směsi.

MASCHINE ZUM FESTTRETEN UND VERSCHLIESSEN DER KARTONE
Das Gerät ist zum Festtreten und Verschließen der Kartone verschiedener Größe vorgesehen.
Sie ist ein Bestandsteil der Austattung der Verpackungslinie.
AUTOMAT NA UDUSÁVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ KARTONŮ
Zařízení je určeno k udusávání a uzavírání kartonů různých velikosti. Je součástí balící linky.
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PACKAGING PRODUCTS • VERPACKEN DER PRODUKTE • BALENÍ VÝROBKŮ

LINES FOR... • LINIEN ZUR... • LINKY PRO...

CONTROL SCALE
The device is designed for control weighing of collective packages on product
packaging lines for carton or bag weighing 10 - 25kg.
KONTROLLWAAGE
Das Gerät ist zur Kontrolle des Gewichtes der Sammelverpackungen in den
Linien für die Einpackung des Produktes
in Kartone oder Säcke 10 – 25 Kg vorgesehen.
KONTROLNÍ VÁHA
LINE FOR PACKAGING PRODUCT IN THE BULK CONTAINERS 10 – 25 KG
This line is used for packaging the product in packs of 10 - 25 kg. Used for packing such
products as fresh and frozen fruits, vegetables and mixes thereof.
LINIE ZUR EINPACKUNG DER PRODUKTE IN DIE SAMMELVERPACKUNGEN
10 - 25 KG
Linie Zur Einpackung der Produkte in die Sammelverpackungen 10 - 25 Kg. Sie dient
zur Einpackung solcher Produkte, wie frisches und gefrorenes Obst und Gemüse und
ihre Mischungen.
LINKA PRO BALENÍ VÝROBKŮ DO SKUPINOVÝCH OBALŮ 10 – 25 KG
Linka slouží k balení výrobků do skupinových obalů od 10 až 25 kg. Jedná se o čerstvé
a zmražené ovoce, zeleninu a jejich směsi.

Zařízení slouží ke kontrole hmotnosti
skupinových obalů u balicích linek do kartonů nebo pytlů s hmostností 10 až 25 kg.

LINE FOR CALIBRATION AND WEIGHING
CAULIFLOWER AND BROCCOLI
This line is meant for calibrating products such as
cauliﬂ ower or broccoli, weighing them and packing in
Oktobins-type bulk containers.
LINIE ZUR KALIBRIERUNG UND ABWIEGEN DES
BLUMENKOHLES ODER BROKKOLI
Die Linie ist zur Kalibrierung solcher Produkte wie
Blumenkohl oder Brokkoli, zu ihrem Abwiegen und
Einpacken in die „Oktobins“-Sammelverpackungen
vorgesehen.
LINKA PRO KALIBRACI A NAVAŽOVÁNÍ
KVĚTÁKU A BROKOLICE
Linka je určena ke kalibraci výrobků, jako květák nebo
brokolice, jeho navažování a balení do skupinového
obalu typu Oktobins.

LINES FOR
TECHNOLOGICAL PROCESS
LINE FOR PACKING SALADS IN THE BUCKET
Depending on the dosing device used, this line is meant
for packing into… such products like sauerkraut, shredded
vegetables or salads.
LINIE ZUR EINPACKUNG DER SALATE IN DIE EIMER
Abhängig von den gebrauchten Dosiergerät ist die Maschine für das Einpacken in die Eimer solcher Produkte wie
Sauerkraut, zerkleinertes Gemüse, Salate vorgesehen.

Our company tries to meet
the demands of our Clients
and take advantage of our
experience by assembling
self-manufactured devices
into complete fruit and
vegetable processing lines.
The examples of such
combinations are presented in
the attachment.
Unsere Firma, den
Erwartungen unserer Kunden
entgegenzukommend
einerseits, andererseits ihre
Erfahrung nutzend, stellt
die von sich hergestellten
Geräte in die kompletten
Linien zur Obst- und
Gemüseverarbeitung
zusammen. Die Beispiele
solcher Zusammensetzungen
ﬁnden Sie im Anhang.
Díky našim letitým
zkušenostem a také
připomínkám zákazníků
můžeme nabízet kompletní
zpracovatelské linky,
sestavené z našich zařízení.
Níže uvádíme několik
příkladů.

LINIEN ZUR UMSETZUNG DER
TECHNOLOGISCHEN PROZESSE

LINKY PRO TECHNOLOGICKÉ PROCESY

LINKA NA BALENÍ SALÁTŮ DO KBELÍKŮ
V závislosti na použitém dávkovači je linka určena pro balení do kbelíků takových produktů jako kysané zelí, nakrájená zelenina nebo saláty.
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LINES FOR... • LINIEN ZUR... • LINKY PRO...
LINE FOR PRODUCTION FRUIT MASH

LINE FOR UNLOADING SOFT FRUITS

This line is designed for processing fruit
mash to transport tanker trucks.

This line is mounted in fruit processing plants or plants producing
fruit concentrate. It is used for unloading soft fruits and directing
them to the further processing line.

LINIE ZUR HERSTELLUNG DES
OBSTBREIS

LINIE ZUM ENTLADEN DER WEICHEN FRÜCHTE

Die Linie ist zur Vorbereitung des Obstbreis
für den Tankwagentransport vorgesehen.

Die Linie wird in den Obstkonzentrat-, Obst- und Gemüseverarbeitungsbetrieben montiert. Sie dient zum Entladen der weichen
Früchte und ihrer Weiterleitung auf die nächste Verarbeitungslinie.

LINKA NA VÝROBU OVOCNÉ DRTI

LINKA PRO PŘÍPRAVU MĚKKÉHO OVOCE.

Linika je určena k přípravě ovocné drti pro
přepravu v cisternách.

Linka je instalována v závodech na zpracování ovoce nebo vyrábějících ovocný koncentrát. Slouží k příjmu (vykládce) měkkého
ovoce a k jeho dopravě na linku dalšího zpracování.

LINE FOR REMOVING CONTAMINANTS AND WASHING FRESH FRUITS
The line is mounted in fruit and vegetable processing plants. It is used for removing
light containments and washing fruits before freezing them. It is especially recommended while processing fruits such as: blueberries, currants or cherries.
LINIE FÜR WEGBLASSEN VON DEN VERSCHMUTZUNGEN UND WASCHEN
DER FRISCHEN FRÜCHTEN

LINE FOR THE PREPARATION FRUITS FOR FREEZING
The line is mounted in fruit and vegetable processing plants. On warm side it is used for washing, selecting and packing fresh fruit before freezing
process. On cool side it is used for washing, selecting and packing earlier frozen fruit.

Die Linie wird in den Obst- und Gemüseverarbeitungsbetrieben montiert. Sie dient
zum Wegblasen der leichten Verunreinigungen und zum Waschen der Früchte vor
dem Einfrieren. Besonders empfohlen ist sie bei der Verarbeitung solcher Früchte
wie Beeren, Johannisbeeren und Sauerkirschen.

LINIE ZUR VORBEREITUNG DER FRÜCHTE ZUM EINFRIEREN
Die Linie wird in den Obst- und Gemüseverarbeitungsbetrieben montiert. Die wärmere Seite dient zum Entladen, Reinigen, Waschen und zur Vorbereitung der Früchte zum Einfrieren. Die kühlere Seite dient zum Reinigen, Selektion und Verpackung der gefrorenen Früchte.

LINKA NA VYFOUKÁNÍ NEČISTOT A PRANÍ ČERSTVÉHO OVOCE
Linka je instalována v závodech na zpracování ovoce a zeleniny. Slouží k vyfoukání
lehkých nečistot a k praní ovoce před zmražením. Doporučujeme zvláštně při zpracování ovoce jako borůvky, rybíz nebo višně.

LINKA PRO PŘÍPRAVU OVOCE K ZMRAŽENÍ
Linka je instalována v závodech na zpracování ovoce a zeleniny. Na teplé straně slouží k vykládce,
čištění a přípravě ovoce k zmražení. Na studené straně – k čištění, selekci a balení zmraženého
ovoce.

LINE FOR RASPBERRY COARSE GRINDING
The line is meant for frozen raspberry processing. In effect, after separation of whole fruit, we obtain a coarse ground from the remains.
LINIE ZUR ZERKLEINERUNG DER HIMBEEREN

LINE FOR WASHING ROOT VEGETABLES

Die Linie ist zur Verarbeitung der gefrorenen Himbeeren vorgesehen. Sie verursacht die Gewinnung der Himbeeren-Brei aus dem
Abfall nach dem Empfang der ganzen Himbeeren.

This line is for processing root plants in food processing facilities - starting
from their unloading and ending with packaging the ﬁ nal product.

LINKA NA DRCENÍ MALIN

Die Linie ist zur Verarbeitung der Wurzelgemüse in den Verarbeitungsbetrieben geeignet, von ihrer Entladung bis zum Einpacken des fertigen
Produktes.

Linka je určena pro zpracování zmrazených malin. Umožňuje
získání malinové drti (krupice) z odpadu po zpracování celých malin.

LINIE ZUM WASCHEN UND REINIGEN DER WURZELGEMÜSE

LINKA NA PRANÍ A ČIŠTĚNÍ KOŘENOVÉ ZELENINY
Linka je určena pro zpracování kořenové zeleniny v potravinářských závodech, počínaje od vykládky a příjmu suroviny po balení ﬁnálního produktu.

LINE FOR CUCUMBER WASH AND
CALIBRATION
The line is meant for washing and calibration of
cucumbers during their pickling process.
LINIE ZUM WASCHEN UND KALIBRIEREN
DER GURKE
Die Linie ist zum Waschen und Kalibrieren der
Gurke in dem Silierungsprozess vorgesehen.
LINKA NA PRANÍ A KALIBRACI OKUREK
Linka je určena k praní a kalibraci okurkek
během procesu kvašení.
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LINE FOR THE PREPARATION OF GREEN PEAS FOR
FREEZING
This line is intended to prepare green beans in a processing
plant, starting from its unloading, and ending with the loading
after processing to the ﬂuidized freezing tunnel.
LINIE ZUR VORBEREITUNG DER ERBSEN ZUM
EINFRIEREN
Die Linie ist zur Vorbereitung der Erbsen in den Verarbeitungsbetrieben konzipiert, von ihrer Entladung, bis zur Weiterleitung
(nach der Verarbeitung) in den Wirbelschicht-Tunnel.
LINKA PRO PŘÍPRAVU ZELENÉHO HRÁŠKU K
ZMRAŽENÍ
Linka je určena pro zpracování zeleného hrášku, počínaje od
jeho vykládky po vstup do ﬂuidního zmrazovacího tunelu.
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CONTAINER AND CAN WASHING • LAVADO DE ENVASES • LIMPEZA DE EMBALAGENS

The task of the offered devices is
to provide production hygiene, i.e.
preparation of open packages such
as cans, jars or buckets for ﬁ lling
with the product, as well as the
washing of already ﬁ lled packages
Die Aufgabe der vorgeschlagenen
Geräte ist die Erhaltung der
Herstellungshygiene, also
die Vorbereitung der offenen
Verpackungen, wie die Dosen,
Gläser, Eimer zum Prozess der
Füllung mit einem Produkt, sowie
das Waschen der schon gefüllten
Verpackungen.
Úkolem nabízených zařízení
je zajištění hygieny výroby, čili
přípravy otevřených obalů, jako
jsou plechovky, sklenice, kbelíky k
procesu jejich plnění výrobkem, a
také umytí už naplněných obalů.

DOUBLE-ROW CONTAINER WASHER
The washer is for washing bulk containers of the following
types: container, „platon” boxes, etc. used for transporting
fresh fruit, vegetable with traces of other products, juice,
dirt or sand. Using two rows of washing causes a doubling
of capacity washing process.
DOPPELREIHEN-WASCHMASCHINE FÜR DIE
VERPACKUNGEN
Die Waschmaschine ist zum Waschen solcher Verpackungen geeignet, wie: Container, „platon“, Kiste, etc., die für
den Transport der frischen Früchte gebraucht werden und
durch die Produktenreste, Saft, Erde oder Sand verschmutzt sind. Die zum Waschen gebrauchte Doppelreihe hat
die doppelte Erhöhung der Leistungskraft des Reinigungsprozesses zur Folge.
MYČKA OBALŮ DVOUŘADÁ
Myčka je určena pro mytí skupinových obalů typu: kontejner, “platon”, bedna apod., používaných k přepravě
čerstvého ovoce a zeleniny, od znečištění zbytky výrobku,
šťávou, zeminou nebo pískem. Použití dvou mycích řad
zdvojnásobuje výkon mycího procesu.

MONOSECTION CONTAINER WASHER

CONTAINERS AND PALLETBOXES WASHER

WASHER FOR EMPTY CANS OR JARS

The washer is for washing bulk containers of the following
types: container, „platon” boxes, etc. used for transporting
fresh fruit, vegetable with traces of other products, juice,
earth or sand.

The washer is for washing bulk containers of the following
types: container, boxes, etc. used for transporting fresh
fruits or vegetables with traces of other products, juice,
dirt or sand.

This device is for washing open cans in processing
lines of agricultural and food industry, fruit-vegetable trade, meat industry, paltry industry, ﬁ sh industry, food concentrate industry and others.

WASCHMASCHINE FÜR DIE VERPACKUNGEN MIT
EINER SEKTION

WASCHMASCHINE FÜR DIE CONTAINERS UND
KISTENPALLETTEN

WASCHMASCHINE FÜR DIE GLÄSER ODER
LEERE DOSEN

Die Waschmaschine ist zum Waschen solcher Verpackungen geeignet, wie: Container, „platon“, Kiste, etc., die
für den Transport der frischen Früchte gebraucht werden
und durch die Produktenreste, Saft, Erde oder Sand verschmutzt sind.

Das Gerät ist zum Waschen solcher Verpackungen wie
Container, Kistenpalletten, etc., die für den Transport der
frischen Früchte gebraucht werden und durch die Produktenreste, Saft, Erde oder Sand verschmutzt sind.

Das Gerät ist für das Waschen der aufgemachten
Konservenverpackungen in den Herstellungslinien
der Betriebe der Landwirtschafts-, Lebensmittel-,
Obst-, Gemüse-, Fleisch-, Geﬂügel-, Fisch-, Konzentratenbranche vorgesehen.

MYČKA OBALŮ S JEDNOU SEKCÍ

MYČKA KONTEJNERŮ A SKŘÍŇOVÝCH PALET
(BEDEN)

Myčka je určena pro mytí skupinových obalů typu: kontejner, “platon”, bedna apod., používaných k přepravě
čerstvého ovoce a zeleniny, od znečištění zbytky výrobku,
šťávou, zeminou nebo pískem.

Myčka je určena pro mytí skupinových obalů typu: kontejner, skříňové palety apod., používaných k přepravě
čerstvého ovoce a zeleniny, od znečištění zbytky výrobku,
šťávou, zeminou nebo pískem.

MYČKA PRÁZDNÝCH SKLENIC A
PLECHOVEK
Zařízení je určeno k mytí otevřených obalů ve
výrobních linkách při zpracování ovoce a zeleniny,
masa, drůbeže, ryb, potravinářských koncentrátů
apod

MULTISECTION CONTAINER WASHER
The washer is for washing bulk containers of the following types: container,
„platon” boxes, etc. used for transporting fresh fruit, vegetable with traces of
other products, juice, earth or sand. Using additional washing sections it is
possible to make the ﬁ nal effect of washing much better.

CONTAINER AND CAN WASHING

WASCHEN DER VERPACKUNGEN
MYTÍ OBALŮ

WASCHMASCHINE FÜR DIE VERPACKUNGEN IN MEHREREN
SEKTIONEN
Die Waschmaschine ist zum Waschen solcher Verpackungen geeignet, wie:
Container, „platon“, Kiste, etc., die für den Transport der frischen Früchte
gebraucht werden und durch die Produktenreste, Saft, Erde oder Sand verschmutzt sind. Die Umsetzung der zusätzlichen Waschsektionen hat einen
bedeutenden Einﬂuss auf die Qualität des endgültigen Waschergebnisses.
MYČKA OBALŮ VÍCESEKČNÍ
Myčka je určena pro mytí skupinových obalů typu: kontejner, “platon”, bedna apod., používaných k přepravě čerstvého ovoce a zeleniny, od znečištění
zbytky výrobku, šťávou, zeminou nebo pískem.
Použití dodatečných mycích sekcí významně zlepšuje kvalitu konečného mycího efektu.

WASHER FOR FULL CANS OR JARS
This device is for washing containers ﬁ lled with canned food in
theproduction lines of agricultural and food industry, fruit-vegetable trade, meat and paltry industry, ﬁsh industry, food concentrate
industry and others.
WASCHMASCHINE FÜR DIE GLÄSER ODER VOLLE DOSEN
Das Gerät ist zum Waschen und Trocknen der geschlossenen
Konservenverpackungen in den Produktionslinien der Betriebe
der Landwirtschafts-, Lebensmittel-, Obst-, Gemüse-, Fleisch-,
Geﬂügel-, Fisch-, Konzentratenbranche vorgesehen
MYČKA PLNÝCH SKLENIC A PLECHOVEK
Zařízení je určeno k mytí a sušení uzavřených obalů ve výrobních linkách při zpracování ovoce a zeleniny, masa, drůbeže, ryb,
potravinářských koncentrátů apod
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WASTEWATER TREATMENT • ABWASSERREINIGUNG • ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Environmental policies and economics
forces at the present time on production
plants reasonable use of water. The task
of the proposed devices is pretreatment
wastewater, technological waters from
mechanical solids and dewatering of solids.
Die pro-ökologische Politik und die
Ökonomie zwingt die Produktionsbetriebe
auf, mit dem Wasser vernünftig umzugehen.
Die Aufgabe der vorgeschlagenen
Geräte ist die Befreiung des Abwassers,
des technologischen Wassers von den
mechanischen Verunreinigungen und die
Entwässerung des Siebgutes.
Ekologické a ekonomické aspekty nutí
zpracovatelské závody k rozumnému
využívání vody. Účelem nabízených
zařízení je zbavování odpadních a
technologických vod jejich mechanických
nečistot a odvodňování hustých usazenin a
kalu.

ROTARY DRUM SCREEN WITH EXTERNAL
INFLOW

STATIC SCREEN

ROTARY DRUM SCREEN WITH INTERNAL INFLOW

This device is used to cleanse water circulations or liquid wastes in plants or water-waste treatment plants. It can be designed as an independent device or it can be an integral
part of a processing device, such as: fruit or vegetable washer.

This device is used to separate solids from liquids. It is used to clean off liquid wastes
of any sedimentary suspension. It is often used in waste-water treatment plants in such
industries as: vegetable-fruit, meat, poultry, ﬁ sh, sugar, beer, environment protection
and other.

BOGENSIEB

This device is used to separate solids from liquids. It
is used to clean off liquid wastes of any suspension,
technological waters, for instance, in such industries
as: fruit and vegetable processing, meat, poultry, ﬁ sh,
sugar, brewery, environment protection and other.

Das Gerät ist für Vorreinigung der Wasserkreisläufe oder Abﬂüssen in Betrieben oder
Kläranlagen bestimmt. Es kann sowohl als separates Gerät oder ein Teil der Anlage
arbeiten. z.B. Waschmaschine für Obst und Gemüse.

TROMMELSIEB MIT DEM ZUFLUSS VON AUSSEN

Zařízení slouží k předčištění vodních okruhů nebo odpadních vod ve zpracovatelském
průmyslu nebo ČOV. Může se používat jako samostatné zařízení nebo jako součást
technologického uzlu např. pračky ovoce a zeleniny.

Das Trommelsieb mit dem Zuﬂuss von Außen ist für
Trennen von Feststoffen aus Flüssigkeiten bestimmt.
Es wird für Trennung von Suspensionen aus technologischen und industriellen Abﬂüssen unter anderen
auch in Lebensmittelindustrie (Obst-, Gemüse-, Fleisch-, Geﬂügel-, Fisch-, Zucker-, Brauerei- und andere)
bestimmt.

OBLOUKOVÉ SÍTO

TROMMELSIEB MIT DEM ZUFLUSS VON INNEN
Das Trommelsieb mit dem Zuﬂuss von Außen ist für Trennen von Feststoffen aus Flüssigkeiten bestimmt. Es ist eingesetzt, um Sedimentationssuspensionen vorzureinigen.
Das Gerät wird oft in kommunalen Kläranlagen und in Lebensmittelnbetriebsklaranlagen (Obst - Gemüse, Fleisch, Geﬂügel, Brauerei, Kunststoffe, Papier, usw.) eingesetzt.
ROTAČNÍ SÍTO S VNITŘNÍM NÁTOKEM
Zařízení slouží k oddělování pevných částic od kapaliny. Používá se k předčištění odpadních vod od sedimentujících suspenzí. Používá se často při čištění komunálních odpadních vod a odpadních vod při zpracování ovoce a zeleniny, masa, drůbeže, nachází
uplatnění v pivovarnictví, v průmyslu umělých hmot, v papírnách apod.

ROTAČNÍ SÍTO S VNĚJŠÍM NÁTOKEM
Zařízení slouží k oddělování pevných částic od kapaliny. Používá se k předčištění odpadních a technologicých vod od plovoucích suspenzí. Nachází uplatnění
při zpracování ovoce a zeleniny, masa, drůbeže a ryb,
v cukrovarech a pivovarech a obecně v ochraně životního prostedí.

CHUTE SIEVE
This device is used to separate solids from liquids. It has a
mechanical system to remove
solids It is used to clean off
liquid wastes of any suspension, technological waters, for
instance, in such industries as:
fruit and vegetable processing,
meat, poultry, ﬁsh, sugar, brewery, environment protection
and other.
SCREW PRESS
The device is used to reduce the volume of solids. Most often used directly after the rotary
drum screens, making them separate screenings are dehydrated and can be stored in
containers, containers, etc. It is often used in environment protection, fruit and vegetable
processing, meat, poultry, ﬁsh, brewery, chemical, plastics and other industries.
SCHNECKENPRESSE

WASTEWATER TREATMENT
ABWASSERREINIGUNG
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ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Das Gerät wurde entwickelt, um den Volumen vom Siebgut zu reduzieren. Am häuﬁgsten
wird es direkt nach dem Drehsieben verwendet, so dass das getrennte auf den Sieben
Siebgut schon dehydriert wird und in Behältern aufbewahrt werden kann. Das Gerät ist
für den Umweltschutz, Obst - Gemüse, Brauerei-, Chemie-, Kunststoff - Industrie usw.
entwickelt.
ŠNEKOVÝ LIS
Zařízení se používá pro zmenšení objemu hustých usazenin a kalu. Nejčastěji je nasazováno hned za rotačním sítem, díky čemuž dochází ihned k odvodnění zachycených
nečistot, a ty pak lze skladovat v kontejnerech, zásobnicích apod. Nachází uplatnění v
branži ochrany životního prostředí, v průmyslu ovoce a zeleniny, v masném průmyslu, při
zpracování drůbeže a ryb, v pivovarnictví, v chemickém průmyslu, v průmyslu umělých
hmot atp..

RINNENSIEB
Das Trommelsieb mit dem Zuﬂuss von Außen ist für Trennen
von Feststoffen aus Flüssigkeiten bestimmt.
Es besitzt das automatische
System zum Herausholen
vom Siebgut. Das Gerät wird
für Vorreinigung des technologischen Wassers eingesetzt
unter anderen in Lebensmittlenbetrieben (Obst - Gemüse,
Fisch-, Kunststoff-, Brauerei-,
Umwelt-und andere).
DRENÁŽNÍ SÍTO
Zařízení slouží k oddělování pevných částic od kapaliny. Je vybaveno mechanickým systémém vyhrnování usazených nečistot. Používá se k předčištění
odpadních a technologicých vod. Nachází uplatnění při zpracování ovoce a zeleniny, ryb, umělých hmot, v pivovarech a obecně v ochraně životního prostedí.
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ACID RESISTANT STEEL CONSTRUCTIONS • EXTRUCTURAS DE ACERO INOXIDABLE • ELEMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL

We manufacture various acidresistant
steel constructions, such as
technological benches, platforms
or tanks, which are utilized in
processing, facilitating its conduction.
Wir bauen verschiedenartige
Konstruktionen aus dem
Edelstahl, wie Drehtische,
Arbeitsbühnen, Behälter, die in den
Verarbeitungsprozessen eingesetzt
werden und ihren Verlauf deutlich
erleichtern.
Vyrábíme celou řadu konstrukcí
z kyselinovzdorné oceli, jako
např. technologické stoly, plošiny,
nádrže, které se používají během
zpracovatelských procesů a výrazně
usnadňují jejich průběh.

OPERATING PLATFORMS
The platforms are constructions used in the fruit and vegetable processing lines as the
auxiliary elements i.e. for elimination of difference of height of workers who operate
control conveyors.
ARBEITSBÜHNEN
TURNTABLE
The device is used as a buffer in lines of automatic dosing, fertilising and packing of frozen fruit and vegetables or their mixtures.
DREHTISCH
Dieses Gerät wird als Puffer in den automatischen
Dosierungs- und Verpackungslinien der gefrorenen Gemüse und Früchten verwendet.
OTOČNÝ STŮL
Toto zařízení se používá jako vyrovnávací článek v
linkách automatického dávkování, navažování a balení
zmraženého ovoce a zeleniny nebo jejich směsí.
.

ACID RESISTANT STEEL
CONSTRUCTIONS
KONSTRUKTIONEN AUS DEM
SÄURENFESTEN EDELSTAHL
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KONSTRUKCE Z KYSELINOVZDORNÉ OCELI

Arbeitsbühnen sind die Konstruktionen, die sehr oft an der Verarbeitungslinien für
Obst und Gemüse eingesetzt werden, als Hilfselementen z. B für Beseitigung der
Unterschiede der Körpergrößen der Arbeiter, die die Verarbeitungslinie bedienen.
OBSLUŽNÉ PLOŠINY
Jsou používany v linkách na zpracování ovoce a zeleniny jako pomocné prvky, například k eliminaci rozdílu výšky pracovníků obsluhujících inspekční dopravníky.

TECHNOLOGICAL TABLE
The technological tables are constructions used in the fruit and vegetable processing lines as the auxiliary elements i.e. for product selection.
ARBEITSTISCH
Arbeitstischen sind Hilfselementen in der Verarbeitungsproduktionslinien für Gemüse und Früchte. Sie sind sehr oft z. B beim Sortieren benutzt.
TECHNOLOGICKÝ STŮL
Technologické stoly se používají v linkách na zpracování ovoce a zeleniny jako
pomocné prvky, například k selekci výrobků.

BUNKER HOOPER
The device is used in the fruit and vegetable processing lines as a buffer of
frozen food and vegetable mixtures during the process of their fertilising and
packing into unit packages.
ZUSCHÜTTUNGSBUNKER
Das Gerät wird für Obst- und Gemüseverarbeitungslinien, als ein Puffer für
Tiefkuhkost oder gemischtes Gemüses, während dessen Verpackungsprozess
verwendet.
ZAVÁŽECÍ ZÁSOBNÍK (BUNKR)
Zařízení se používá v linkách na zpracování ovoce a zeleniny jako vyrovnávací
zásovník pro zmražené ovoce a zeleninu nebo zeleninové směsi během jejich
navažování a balení do jednotlivých obalů.
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We would like to thank you for getting acquainted
with our offer. At the same time, we want
to indicate that the machines and devices
presented in this folder are only a selected part
of our production capacities. Our complete offer
is available at our website www.megabelzyce.
eu Having great experience in manufacturing
food processing machines, we are constantly
searching for better solutions and new
technologies, which inﬂ uence the further
development of our company. The machines
manufactured by our company are modern,
energy-efﬁ cient, and as easy to use as it is
possible, but they fully realize their assigned
tasks, in compliance with the UE, HACCP
standards. We employ highly qualiﬁ ed staff and
care for the quality of the manufactured devices,
resulting in acquisition of the ISO 9001:2000
certiﬁ cate by our company. Thanks to such
activities, our company is trusted by the largest
processing companies in Poland:
Polski Ogród Sp. z o.o.
SVZ Poland Sp. z o.o.
d’aucy Polska Sp. z o.o.
Oerlemans Foods Polska Sp. z o.o.
Hortino ZPOW Leżajsk Sp. z o.o.
Materne Polska Sp. z o.o.
Binder International Warszawa Sp. z o.o.
Bonduelle Polska Sp. z o.o.
Chłodnie Gomar Sp. z o.o.
Scandic Food Sp. z o.o.
and many others.
Our machines also work in processing plants
outside Polish frontiers, both the European Union
(for example in the Netherlands, Spain and
Finland), Central - Eastern Europe (for example
in Russia, Belarus, Lithuania and Ukraine),
as well as in the world (such as Morocco or
Suriname). We will make all necessary efforts
to develop our company in compliance with the
changing market. In trying to satisfy the needs of
our clients, we offer a full range of services such
as: laser cutting, bending, welding, sanding and
others. We have also our representative ofﬁ ces
in several European countries. Our headquarters
have been relocated to the new ofﬁce building,
and our production facilities have been moved
to the new hall. We are counting on our future
cooperation, with regards
Company Management

Wir bedanken uns bei Ihnen für das
Kennenlernen unseres Angebotes. Wir
möchten betonen, dass die in diesem
Faltprospekt dargestellten Maschinen und
Geräte nur ein ausgewählter Teil unseren
Herstellungsmöglichkeiten sind. Unser Angebot
können Sie sich in vollem Unfang auf unserer
Homepage www.megabelzyce.euanschauen.
Eine große Erfahrung in der Herstellung
der Maschinen für die Lebensmittelindustrie
besitzend, suchen wir ständig nach den
besseren Lösungen und nach den besseren
Technologien, was weitere Entwicklung
unseres Unternehmens beeinﬂusst. Die von
uns hergestellten Maschinen sind modern,
energiesparend, möglichst einfach, obwohl
sie die von ihnen gestellten Aufgaben nach
EU- und HACCP- Richtlinien völlig erfüllen.
Wir beschäftigen hochqualiﬁziertes Personal,
wir pﬂegen die Qualität der hergestellten
Produkte, was die Gewinnung des ISO
9001:2000-Zertiﬁkates zur Folge hatte.
Dank dieser Tätigkeit haben unserem
Unternehmen die größten Firmen der
Verarbeitungsindustrie ihr Vertrauen geschenkt:
Polski Ogród Sp. z o.o.
SVZ Poland Sp. z o.o.
d’aucy Polska Sp. z o.o.
Oerlemans Foods Polska Sp. z o.o.
Hortino ZPOW Leżajsk Sp. z o.o.
Materne Polska Sp. z o.o.
Binder International Warszawa Sp. z o.o.
Bonduelle Polska Sp. z o.o.
Chłodnie Gomar Sp. z o.o.
Scandic Food Sp. z o.o.
und viele andere.
Unsere Maschinen arbeiten auch in den
Verarbeitungsbetrieben außer den Polens
Grenzen, sowohl in der Europäischen Union
(in Niederlande, Spanien und Finnland), in
Mitteleuropa (Russland, Weißrussland, Litauen,
Ukraine), als auch in der Welt (Marokko,
Surinam). Wir bemühen uns, mit den ständigen
Veränderungen auf dem Verarbeitungsmarkt
Schritt zu halten und unser Unternehmen
dementsprechend zu ändern. Den Bedürfnissen
unserer Kunden entgegen zu kommend,
bieten wir auch volles Spektrum solcher
Dienstleistungen wie: Laserschneiden, Biegen,
Schweißen, Sandstrahlen und andere an. Wir
besitzen auch unsere Zweigstellen in einigen
europäischen Ländern. Wir haben unseren
Hauptsitz in ein neues Gebäude, und die
Herstellung zu einer neuen Halle umgezogen
Wir hoffen auf die zukünftige Zusammenarbeit.
Ihre hochachtungsvolle

Děkujeme Vám, že jste věnovali pozornost

Unternehmensverwaltung

Vedení splečnosti

naší nabídce. Chceme zdůraznit, že uvedené
stroje a zařízení představují pouze vybranou
část našich výrobních možností. S ucelenou
nabídkou se můžete seznámit na naší
webové stránce www.megabelzyce.eu. Máme
bohaté zkušenosti s výrobou potravinářských
strojů, neustále hledáme lepší řešení a nové
technologie, což způsobuje, že naše ﬁrma
stále roste. Námi vyráběná zařízení jsou
moderní,úsporná, maximálně jednoduchá, avšak
zcela vyhovující normám a požadavkům EU,
HACCP. Zaměstnáváme vysoce kvaliﬁkované
odborníky, věnujeme velkou pozornost kvalitě
našich výrobků, jsme nositeli ceritikátu ISO
9001:2000. Díky těmto aspektům jsme získali
důvěru nejvýznamnějších polských ﬁrem z
odvětví zpracovatelského průmyslu:

MEGA Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 52, 24-200 Bełżyce
tel. +48 81 516 20 03-04
fax + 48 81 517 22 63
e-mail: biuro@megabelzyce.eu
e-mail: export@megabelzyce.eu
MEGA Sp. z o.o. (Ltd)
ul. Przemysłowa 52, 24-200 Bełżyce, Poland
tel. +48 81 516 20 03-04
fax + 48 81 517 22 63
e-mail: biuro@megabelzyce.eu
e-mail: export@megabelzyce.eu
Zastoupení pro ČR a Slovensko
FOCUS TRADE s.r.o.
Husova 378, 53003 Pardubice, ČR
Kontaktní osoba: Ing. Petr Kotas
Tel: +420 466 263 500
Fax: +420 466 263 500
Mobile +420 602 309 227
e-mail: f.trade@email.cz

Polski Ogród Sp. z o.o.
SVZ Poland Sp. z o.o.
d’aucy Polska Sp. z o.o.
Oerlemans Foods Polska Sp. z o.o.
Hortino ZPOW Leżajsk Sp. z o.o.
Materne Polska Sp. z o.o.
Binder International Warszawa Sp. z o.o.
Bonduelle Polska Sp. z o.o.
Chłodnie Gomar Sp. z o.o.
Scandic Food Sp. z o.o.
a mnoho dalších.
Naše stroje pracují rovněž ve zpracovatelských
závodech v zahraničí – jak v Evropské unii
(Nizozemsko, Španělsko, Finsko,Litva, Česká
republika), tak ve východní Evropě (Rusko,
Bělorusko, Ukrajina), a také v zámoří (Maroko,
Surinam). Bedlivě sledujeme všechny změny
probíhající ve zpracovatelské branži a pružně
na ně reagujeme. Našim zákazníkům nabízíme
rovněž komplexní služby v oblasti laserového
řezání, ohybání, svařování, pískování apod.
Máme rovněž svá zastoupení v několika
evropských zemích. Naše sídlo i výrobu jsme
M A S Z Y N Y

přestěhovali do nových, moderních objektů.
Těšíme se na budoucí spolupráci a jsme s úctou
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PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
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