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W roku 1997 Fabryka uzyskała
certyfikat jakości wg normy
EN ISO 9001:2000

Biuro projektowe

PRZEMYSŁ CUKIERNICZY
Urządzenia indywidualne:





















kotły do rozpuszczania i gotowania roztworów syropowo-cukrowych
wyparki do gotowania i zagęszczania mas karmelowych o działaniu periodycznym i ciągłym
mieszalnik do gotowania roztworów syropowo-cukrowych o działaniu ciągłym
stoły do schładzania i podgrzewania masy karmelowej
konsze do czekolady o zasypie 3000 kg i 6000 kg
agregaty do formowania karmelków twardych i nadziewanych
zbiorniki do miazgi kakaowej i masy czekoladowej o poj. 500,1000,2000,3000,5000 i 10 000 dm3
krystalizatory pomady o wydajnościach 250 i 500 kg/h
kotły do podgrzewania nadzień cukierniczych
aparaty próżniowe do zagęszczania masy mlecznej
zbiorniki do magazynowania surowców (cukier, mleko, tłuszcz)
zbiorniki do syropu – magazynowe o pojemnościach 20,30 i 40 ton
zbiorniki do syropu – magazynowe o pojemnościach 500,1000 kg
kotły do gotowania i ubijania masy karmelowej i chałwiarskiej
misy chałwiarskie
suszarki do ziarna sezamowego
bębny drażetkarskie o poj. 100 kg –nieprzechyle i przechylne z czaszą miedzianą lub kwasoodporną, z
nawiewiem powietrza lub bez
bębny drażetkarskie i chłodnicze
upłynniacze do tłuszczu i czekolady
aparaty wyparne do zagęszczania mleka

Zestawy i linie technologiczne:








do produkcji karmelków twardych i nadziewanych o wydajności 300-700 kg/h twardych i 300-550
kg/h nadziewanych przy zawartosci do 25% nadzienia
do produkcji pomadek mlecznych miękkich typu „KRÓWKA” o wydajności do 2000 kg/8h
do produkcji pomadek mlecznyc typu „TOFFI” , „IRYS” o wydajności 220-600 kg/h
do produkcji pomady wodnej o wydajności 250, 500 i 1000 kg/h
do produkcji korpusów cukierniczych na bazie pomady wodnej lub mlecznej
do produkcji galaretek
zestaw urządzeń do produkcji masy pomadkowej mlecznej

PRZEMYSŁ OWOCOWO-WARZYWNY
Urządzenia indywidualne:










kotły warzelne wywrotne z mieszadłem lub bez o pojemności 150,300,400,500 dm3
aparaty próżniowe do produkcji marmolady i powideł o pojemności roboczej 420 i 850 dm 3
wyparki próżniowe do dżemu o pojemności roboczej 100, 300 i 600 dm3
autoklawy poziome z regulacją, i rejestracją procesu technologicznego
autoklawy pionowe o poj. 1390 dm3 , 1 kosz – 750 dm3 lub 2 kosze o poj. 320 dm3
autoklawy pionowe o pojemności 4385 dm3 – 2 kosze o poj. 1100 dm3
sterylizatory natryskowe z 2,3,4,5 i 6 koszami o pojemnościach 370 dm3 i 830 dm3 każdy ;(proces
sterylizacji lub pasteryzacji jest całkowicie sterowany automatycznie)
kandyzatory do kandyzowania owoców i warzyw
zbiorniki magazynowe i kupażowe , zestawy i linie technologiczne

Zestawy i linie technologiczne:








do produkcji dżemów o wydajności – 100, 300, 600 , 1250 kg/h
do produkcji marmolady i powideł o wydajnościach wg życzeń klienta
do produkcji kechupu o wydajności 5000 kg/8h
do przerobu pomidrów na przecier lub koncentrat o wydajnościach 2500 kg/h surowca
do produkcji koncentratu pomidorowego o wydajności od 1500 do 6000 kg/8h koncentru
do produkcji wsadów jogurtowych
zestawy do schładzania wody w obiegu zamkniętym we współpracy ze sterylizatorami natryskowymi
lub innymi urządzeniami

PRZEMYSŁ PIWOWARSKI
Fabryka oferuje wyposażenie do browarów:
Urządzenia indywidualne:







tanki fermentacyjne, leżakowe i pośredniczące
nowoczesne podgrzewacze rurowe do kotłów warzelnych (wewnętrzne i zewnętrzne)
kadzie wirowo-osadowe
kadzie filtracyjne
kotły warzelne
zbioriki młóta

Zestawy i linie technoloiczne:









warzelnie brzeczki piwnej o zasypie 1500, 2500, 3500, 5000 i 10 000 kg słodu
mini browary o wydajności 15, 30, 45, 60 i 100 hl/dobę
browary restauracyjne o wydajności 5 hl/warkę
stację propagacji drożdży
odchmielacze
stacje mycia i przechowywania drożdży
stacje mycia CIP
zestaw do odbioru i transportu młóta z kadzi

PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY
Oferta Fabryki obejmuje dostawę indywidualnych urządzeń oraz kompletnych
aparatów do gorzelni rolniczych, owocowych, przemysłowych oraz rektyfikacji
spirytusu i jego odwadniania.

















gorzelnie rolnicze od 200 do 10 000 dm3/h spirytusu 100% oraz inne wg życzeń
gorzelnie przemysłowe - 20 000 – 150 000 dm3/dobę spirytusu 100% - rektyfikacje
spirytus
1500 – 5000 dm3 /dobę spirytusu o działaniu okresowym
10 000 -10 0000 dm3/dobę spirytusu 100% o działaniu ciągłym
aparaty destylacyjne do produkcji spirytusu bezpirydynowego
rektyfikacje do spirytusu neutralnego wg wymogów klienta
odwadnianie spirytusu metodą azeotropową do nowych obiektów oraz dostosowanie
do istniejących rektyfikacji
odwadnianie spirytusu surowego z przeznaczeniem na cele paliwowe przy użyciu
energooszczędnej metody sit molekularnych o wydajności 250-13 000 l/h
zestaw do produkci biopaliw
maceratory i ekstraktory o różnych pojemnościach
wyparki cienkowarstwowe do zagęszczania ekstraktu
stacje zakwaszania i sterylizacji brzeczki melasowej o wydajności 3000-7500 m3/h
stosowane w gorzelniach przemysłowych oraz drożdżowniach
stacje propagacji drożdży
wyposażenie technologiczne do zestawialni wódek
kotły do palenia cukru o poj. 300 l podgrzewane gazem

Pozostałe przemysły
Oferta Fabryki obejmuje dostawę indywidualnych urządzeń oraz kompletnych
linii w skład, których wchodzą m.in.:






Ekstraktory
Mieszalniki
Zbiorniki
Autoklawy
Reaktory

Laboratorium badawczo - rozwojowe

Laboratorium badawcze II stopnia

Laboratorium badawcze uznane przez CLDT
pracuje na potrzeby Firmy, jak również
świadczy usługi zewnętrzne w zakresie badań:
•
radiograficznych rentgenowskich
•
penetracyjnych
•
makroskopowych
•
długości, kąta i geometrii spoin
•
własności mechanicznych
•
w celu nadania uprawnień spawacza
•
do kwalifikacji technologii spawania

Jesteśmy na 5 kontynentach

Mamy doświadczenie z 5 kontynentów

