
Maszyny i linie produkcyjne
dla branży spożywczej i przemysłowej



Since 1999 we have been designing
and manufacturing machines for
meat and food industry under
Ekomex-Pilśniak brand. We realize
orders for single machines and
production lines. The potential of our
employees and the available tools
enable comprehensive execution of
projects within our own modern
production plant.

Od 1999 roku projektujemy i produkujemy
maszyny dla branży mięsnej i spożywczej
pod marką Ekomex-Pilśniak. Realizujemy
zamówienia na pojedyncze maszyny oraz
linie produkcyjne. Potencjał naszych
pracowników oraz dostępne narzędzia
umożliwiają kompleksowe wykonanie
projektów w ramach własnego,
nowoczesnego zakładu produkcyjnego.

Our motto THE POWER OF POSSIBILITY is related to the customization of manufactured machinery
and equipment to meet the individual requirements and business needs of our customers.

Nasze motto POTĘGA MOŻLIWOŚCI związane jest z dostosowaniem produkowanych maszyn i urządzeń do
indywidualnych wymagań i potrzeb biznesowych naszych klientów.

www.ekomex.pl

Our company
Nasza firma

Better Faster Smarter

We will design single machines and
complex production lines

We will implement suggestions to
find optimal solutions and ensure

easy operation

We will carry out temporary
inspections and service 

Będziemy wdrażać sugestie w celu
znalezienia optymalnych rozwiązań

i zapewnienia łatwej obsługi
 

Przeprowadzimy
przeglądy
i serwisy

Lepiej Szybciej Sprawniej

Zaprojektujemy pojedyncze
maszyny oraz złożone linie

produkcyjne
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WP-130

WW-130

WW-160

WW-200

WW-280

WW-300

S-1000

S-2000

S-5000

S-7000

MODELE

Automatyczny wilk prosty

Automatyczne wilki kątowe

Głowice separujące Singriset

Nowoczesne automatyczne wilki marki Ekomex-Pilśniak to
uniwersalne, przemysłowe maszyny dla małych, średnich oraz
dużych zakładów spożywczych do rozdrabniania, mielenia,
cięcia na określoną strukturę surowców mięsnych, świeżych
schłodzonych oraz zmrożonych w zależności od modelu.

Sprawdzają się również w przypadku innych surowców
spożywczych w zakładach drobiarskich, pet food, rybnych,
garmażeryjnych, serowych oraz produkujących dania gotowe.

Odpowiednia konstrukcja leja, obudowy gardzieli
i ślimaków oraz regulacja prędkości, zapewniają równomierny
przepływ surowca i dobre sprężanie w narzędziach tnących co
zapewnia właściwą strukturę rozdrobnienia.

Wilki i separatory

To jeden z naszych najważniejszych obszarów
produktowych, intensywnie rozwijany na podstawie
wieloletniego doświadczenia i innowacji w zakresie
separacji, rozdrabniania, mielenia i cięcia surowców
świeżych oraz zmrożonych, szczególnie mięsnych.

HIGIENA 
ERGONOMIA
BEZPIECZEŃSTWO

Systemy uszczelnień
ze strefami płukania.
Łatwe wyciąganie ślimaków. 
Osłony i pokrywy zabezpieczone
wyłącznikami krańcowymi.

WILKI I SEPARATORY
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Płynna regulacja obrotów ślimaka

Sterowanie PLC        

Załadunek ręczny     

Automatyczny wilk prosty
Typ WP-130

Pojemność zasypu: 

Narzędzia tnące: 

Konfiguracja narzędzi:

Napęd przez motoreduktor: 

Standardowy panel operatora:

Wypychacz ślimaka:

Wydajność: 

Wysokość podjazdowa wyładunku:

Wykonanie obudowy ślimaka:

Cechy i dane techniczne 

WILKI I SEPARATORY

Opcje:

Głowica separująca SINGRISET S-1000

Standardowe zestawy tnące

Narzędzia tnące typu
E130 (szarpaki, noże, sita,
pierścienie dystansowe)
w różnych konfiguracjach
2, 3, 4 lub 5 częściowych.

Wymiary

Sterowanie PLC z panelem dotykowym Mieszadło seria BATMIX

70 l

Ø 130 mm [E130]

2 ÷ 5 częściowa

moc silnika 7,5 kW

przyciski

ręczna dźwignia

do 2000 kg/h*

do wózka 200 l

technologia CNC

Załadunek ręczny do pojemników typu euro

*w zależności od surowca, temperatury i narzędzi

Wilk z głowicą SINGRISET jest skuteczną
maszyną do beznożowego rozdrabniania,
mielenia warzyw, serów oraz mięs
z jednoczesną separacją ścięgien,
chrząstek itp.

Mieszadło seria BATMIX

Głowica SINGRISET

Więcej na temat Singriset na str. 12
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Płynna regulacja prędkości ślimaków

Rozdrabniacz bloków seria VERTICUT

Mieszadło Z lub łopatkowe seria VERTIMIX

Załadunek masztowy do wózków 200 l lub typ ZM-600
do pojemników typu BIGBOX

Indywidualna wysokość podjazdowa maszyny

VERTICUT VERTIMIX łopatkowe

Automatyczny wilk kątowy
Typ WW-130N

Pojemność zasypu:

Narzędzia tnące: 

Konfiguracja narzędzi:

Napęd ślimaka podającego (moc silnika):

Napęd ślimaka narzędziowego:

Sterowanie PLC 

Dźwignia do wyjmowania narzędzi

Wydajność:

Wysokość podjazdowa wyładunku:

Kilkustopniowe uszczelnienie ślimaka: 

Wykonanie obudowy ślimaka:

Cechy i dane techniczne 

Opcje:

Głowica separująca SINGRISET S-2000

Standardowe zestawy tnące

Narzędzia tnące typu
E130 (szarpaki, noże, sita,
pierścienie dystansowe)
w różnych konfiguracjach
2, 3, 4 lub 5 częściowych.

Wymiary

350 l / 500 l

Ø 130 mm [E130]

2 ÷ 5 częściowa

2,6/3,1 kW

I bieg 13 kW

II bieg 17 kW

panel dotykowy

ręczna

do 3000 kg/h*

do wózka 200 l 

kanał do płukania

technologia CNC

*w zależności od surowca, temperatury i narzędzi

Wilk z głowicą SINGRISET jest skuteczną
maszyną do beznożowego rozdrabniania,
mielenia warzyw, serów oraz mięs
z jednoczesną separacją ścięgien,
chrząstek itp.

Więcej na temat Singriset na str. 12

Głowica Singriset

Nadstawka zwiększająca pojemność Nakrętka szybko-blokująca
Osłona otwierana do góry

VERTIMIX Z

WILKI I SEPARATORY
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Płynna regulacja prędkości ślimaków

Rozdrabniacz bloków seria VERTICUT

Mieszadło Z lub łopatkowe seria VERTIMIX

Załadunek masztowy do wózków 200 l lub typ ZM-600
do pojemników typu BIGBOX

Indywidualna wysokość podjazdowa maszyny

VERTIMIX ZVERTICUT VERTIMIX łopatkowe

Automatyczny wilk kątowy
Typ WW-160N

Pojemność zasypu:

Narzędzia tnące: 

Konfiguracja narzędzi:

Napęd ślimaka podającego (moc silnika): 

Napęd ślimaka narzędziowego:

Sterowanie PLC 

Dźwignia do wyjmowania narzędzi

Wydajność:

Wysokość podjazdowa wyładunku:

Kilkustopniowe uszczelnienie ślimaka: 

Wykonanie obudowy ślimaka:

Cechy i dane techniczne 

Opcje:

Głowica separująca SINGRISET S-5000

Standardowe zestawy tnące

Narzędzia tnące typu
G160 (szarpaki, noże,
sita, pierścienie
dystansowe) w różnych
konfiguracjach 2, 3, 4 lub
5 częściowych.

Wymiary

350 / 500 l

Ø 160 mm [G160]

2 ÷ 5 częściowa

moc silnika 2,2 kW

37 kW

panel dotykowy

ręczna

do 5000 kg/h*

do wózka 200 l 

kanał do płukania

technologia CNC

*w zależności od surowca, temperatury i narzędzi

Wilk z głowicą SINGRISET jest skuteczną
maszyną do beznożowego rozdrabniania,
mielenia warzyw, serów oraz mięs
z jednoczesną separacją ścięgien,
chrząstek itp.

Więcej na temat Singriset na str. 12

Głowica Singriset

Nadstawka
zwiększająca
pojemność 

Otwierana strefa przekazywania i sprężania surowca 

WILKI I SEPARATORY
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Płynna regulacja prędkości ślimaków

Rozdrabniacz bloków seria VERTICUT

Mieszadło Z lub łopatkowe seria VERTIMIX

Załadunek masztowy do wózków 200 l lub typ ZM-600
do pojemników typu BIGBOX

Indywidualna wysokość podjazdowa maszyny

Panel sterowniczy na wysięgniku 

VERTICUT VERTIMIX łopatkowe

Automatyczny wilk kątowy
Typ WW-160

Pojemność zasypu:

Narzędzia tnące: 

Konfiguracja narzędzi:

Napęd ślimaka podającego (moc silnika): 

Napęd ślimaka narzędziowego:

Sterowanie PLC 

Dźwignia do wyjmowania narzędzi

Wydajność:

Wysokość podjazdowa wyładunku:

Kilkustopniowe uszczelnienie ślimaka: 

Wykonanie gardzieli ślimaka:

Cechy i dane techniczne 

Opcje:

Głowica separująca SINGRISET S-5000

Standardowe zestawy tnące

Narzędzia tnące typu
G160 (szarpaki, noże,
sita, pierścienie
dystansowe) w różnych
konfiguracjach 2, 3, 4 lub
5 częściowych.

Wymiary

500 / 800 l

Ø 160 mm [G160]

2 ÷ 5 częściowa

1,5/1,9 kW

26/37 kW

panel dotykowy

hydrauliczna

do 6000 kg/h*

do wózka 200 l 

kanał do płukania

technologia CNC

*w zależności od surowca, temperatury i narzędzi

Wilk z głowicą SINGRISET jest skuteczną
maszyną do beznożowego rozdrabniania,
mielenia warzyw, serów oraz mięs
z jednoczesną separacją ścięgien,
chrząstek itp.

Więcej na temat Singriset na str. 12

Głowica Singriset

Nadstawka zwiększająca pojemność Otwierana strefa ślimaka podającego

VERTIMIX Z

WILKI I SEPARATORY
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Płynna regulacja prędkości ślimaków

Rozdrabniacz bloków seria VERTICUT

Mieszadło Z lub łopatkowe seria VERTIMIX

Załadunek masztowy do wózków 200 l lub typ ZM-600
do pojemników typu BIGBOX

Indywidualna wysokość podjazdowa maszyny 

Automatyczny wilk kątowy
Typ WW-200

Pojemność zasypu:

Narzędzia tnące: 

Konfiguracja narzędzi:

Napęd ślimaka podającego (moc silnika): 

Napęd ślimaka narzędziowego:

Sterowanie PLC 

Dźwignia do wyjmowania narzędzi

Wydajność:

Wysokość podjazdowa wyładunku:

Kilkustopniowe uszczelnienie ślimaka: 

Wykonanie obudowy ślimaka:

Cechy i dane techniczne 

Opcje:

Głowica separująca SINGRISET S-5000

Standardowe zestawy tnące

Narzędzia tnące typu
U200 (szarpaki, noże,
sita, pierścienie
dystansowe) w różnych
konfiguracjach 2, 3, 4 lub
5 częściowych.

Wymiary

500 / 800 l

Ø 200 mm [U200]

2÷ 5 częściowa

1,5/1,9kW

55 kW (opcj. 75 kW)

panel dotykowy

hydrauliczna

do 10000 kg/h*

do wózka 200 l 

kanał do płukania

technologia CNC

*w zależności od surowca, temperatury i narzędzi

Wilk z głowicą SINGRISET jest skuteczną
maszyną do beznożowego rozdrabniania,
mielenia warzyw, serów oraz mięs
z jednoczesną separacją ścięgien,
chrząstek itp.

Więcej na temat Singriset na str. 12

Głowica Singriset

Panel sterowniczy na wysięgniku 
Nadstawka zwiększająca
pojemność
Zwiększenie wysokości
podjazdowej
Otwierana strefa ślimaka
podającego

VERTICUT VERTIMIX łopatkoweVERTIMIX Z

WILKI I SEPARATORY
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Płynna regulacja prędkości ślimaków

Rozdrabniacz bloków seria VERTICUT

Mieszadło Z lub łopatkowe seria VERTIMIX

Załadunek masztowy do wózków 200 l lub typ ZM-600
do pojemników typu BIGBOX

Indywidualna wysokość podjazdowa maszyny

Automatyczny wilk kątowy
Typ WW-280

Pojemność zasypu:

Narzędzia tnące: 

Konfiguracja narzędzi:

Napęd ślimaka podającego (moc silnika): 

Napęd ślimaka narzędziowego:

Sterowanie PLC 

Dźwignia do wyjmowania narzędzi

Wydajność:

Wysokość podjazdowa wyładunku:

Kilkustopniowe uszczelnienie ślimaka: 

Wykonanie obudowy ślimaka:

Cechy i dane techniczne 

Opcje:

Standardowe zestawy tnące

Narzędzia tnące typu
K280 (szarpaki, noże, sita,
pierścienie dystansowe)
w różnych konfiguracjach
2, 3, 4 lub 5 częściowych.

Wymiary

480 / 760 l

Ø 280 mm

2÷ 5 częściowa

5,5 kW

90 lub 110 kW

panel dotykowy

hydrauliczna

1500 ÷ 5000 kg/h*

do wózka 200 l 

kanał do płukania

technologia CNC

*w zależności od surowca, temperatury i narzędzi

Otwierana strefa przekazywania
i sprężania surowca 

Panel sterowniczy na wysięgniku
Ramię pokrywy

Zestaw tnący z separacją ślimakową

Możliwa 4 lub 5-częściowa konfiguracja narzędzi.
Stopień separacji regulowany płynnie prędkością ślimaka
wyrzutowego.

VERTICUT VERTIMIX łopatkoweVERTIMIX Z

WILKI I SEPARATORY
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Płynna regulacja prędkości ślimaków

Załadunek masztowy do wózków 200 l lub typ ZM-600
do pojemników typu BIGBOX

Indywidualna wysokość podjazdowa maszyny

Transporter załadunku bloków

Automatyczny wilk kątowy do bloków
Typ WW-300

Pojemność zasypu:

Narzędzia tnące: 

Konfiguracja narzędzi:

Napęd ślimaka podającego (moc silnika): 

Napęd ślimaka narzędziowego:

Sterowanie PLC 

Dźwignia do wyjmowania narzędzi

Wydajność:

Wysokość podjazdowa wyładunku:

Kilkustopniowe uszczelnienie ślimaka: 

Wykonanie obudowy ślimaka:

Cechy i dane techniczne 

Opcje:

Zestaw ślimaków do surowców mrożonych

Wymiary

750 l

Ø 300 mm

2 ÷ 5 częściowa

22 kW

110 kW (opcj. 132 kW)

panel dotykowy

hydrauliczna

do 8000 kg/h*

do wózka 200 l 

kanał do płukania

technologia CNC

*w zależności od surowca, temperatury i narzędzi

Otwierana strefa
przekazywania i sprężania
surowca z pokrywą
łożyskującą ślimaka

Zintegrowany żuraw oraz
zestaw wózków do obsługi
ślimaków

Zestawy tnące do surowców mrożonych

Narzędzia tnące typu
WX300 (szarpaki, noże,
sita, pierścienie
dystansowe) w różnych
konfiguracjach 2, 3, 4 lub
5 częściowych.

Specjalna konstrukcja ślimaka
do skrawania bloków w leju
zasypowym.

System
blokowania
narzędzi

Kątowy układ
ślimaków,
umożliwiający
płynny przepływ
surowca

WILKI I SEPARATORY
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Wyposażenie dodatkowe
do wilków

 

Głowica separująca Singriset

ślimak roboczy z zabierakiem,
podtrzymka z tuleją ślizgową, 
ślimak głowicy, 
sito oczkowe o średnicach ⌀ 1,2,3, 5, 7 lub szczelinowe
poniżej 1 mm,
zespół zaworu ciśnieniowego z nakrętką.

Wilk Ekomex z głowicą Singriset staje się skuteczną
maszyną do beznożowego rozdrabniania, mielenia
warzyw, serów oraz mięs z jednoczesnym odścięgnianiem,
oddzieleniem chrząstek i innych twardszych frakcji, co
poprawia jakość uzyskanego surowca. Z powodzeniem
może zastąpić dedykowane maszyny do separacji kości
drobiowych, wieprzowych oraz ości ryb.

Wilki WP130, WW130, WW160, WW200 mogą być
wyposażone w głowicę do rozdrabniania i separacji
SINGRISET. W skład kompletnej głowicy wchodzą
elementy: 

Zestawy ślimaków do surowców
świeżych oraz mrożonych

Zestawy tnące do skór, surowców
świeżych oraz mrożonych

Narzędzia tnące do wilków o
średnicach od 130 do 300 mm
(szarpaki, noże, sita, pierścienie
dystansowe) w różnych
konfiguracjach 2, 3, 4 lub 5
częściowych.

Wilki dostarczane są z uniwersalnym zestawem
ślimaków. Opcjonalnie, dla bardziej wymagających
produktów, dostępne są dedykowane ślimaki, w
zależności od rodzaju i temperatury surowca oraz
stopnia końcowego rozdrobnienia.

Zestawy tnące z separacją
pneumatyczną lub ślimakową

Zestawy separujące do wilków o średnicach od 130 do 280
mm. Możliwa 4 lub 5-częściowa konfiguracja narzędzi.
Stopień separacji regulowany jest płynnie prędkością
ślimaka wyrzutowego lub zaworem pneumatycznym.
Skuteczną separację można uzyskać przy rozdrobnieniu
na sicie końcowym o średnicy oczka 3 do 8 mm. 

WILKI I SEPARATORY
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Wyposażenie dodatkowe
do wilków

 

Załadunki masztowe ZM600

Załadunki w wersjach jedno- lub
dwumasztowych, do załadunku wilków
z wykorzystaniem pojemników typu palbox /
bigbox o maksymalnym udźwigu do 1000 kg.

Załadunki masztowe ZM200
lub ramienne ZR200

Załadunek do znormalizowanych wózków
farszowych o pojemności 200 i 300 l,
o maksymalnym udźwigu do 300 kg. 

Transportery taśmowe
oraz ślimakowe 

Dostępne w różnych konfiguracjach,
z możliwością dopasowania do indywidualnych
potrzeb produkcyjnych, do transportu
surowców świeżych - w elementach lub
rozdrobnionych oraz bloków mrożonych.

WILKI I SEPARATORY
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wały zbieżne       1 klapa wyrzutu
napęd z 1 motoreduktora + przekładnia
łańcuchowa

wały rozbieżne      2 klapy wyrzutu
napęd bezpośredni z 2 motoreduktorów 

wały rozbieżne      2 klapy wyrzutu
napęd z 2 motoreduktorów + przekładnie
łańcuchowe

Mieszałki łopatkowe - seria M

Mieszałki

HIGIENA 
ERGONOMIA

BEZPIECZEŃSTWO

Systemy uszczelnień
ze strefami płukania. Opcja
uszczelnień dzielonych do
szybkiej wymiany. 

Osłony, kraty i pokrywy
zabezpieczone wyłącznikami
krańcowymi. Czujniki obecności
wózków w strefie wyładunku.

ML-250

ML-350

ML-500

MODELE

Mieszałki łopatkowe - seria L

ML-600

ML-750

ML-1000

ML-1500

ML-2000

Wersje próżniowe

Mieszałki łopatkowe - seria XL

ML-3000

ML-3700

ML-4600

ML-6300

ML-600V

ML-750V

ML-1000V

ML-1500V

ML-2000V

ML-250V

ML-350V

ML-500V

Wersje próżniowe

ML-3000V

ML-3700V

ML-4600V

ML-6300V

Wersje próżniowe

Nasza produkcja obejmuje w dużym zakresie wysokiej jakości
przemysłowe mieszałki farszu, zaczynając od mniejszych
standardowych modeli do wielkoprzemysłowych,
technologicznie zaawansowanych z szerokim zakresem
zastosowań w branży spożywczej, szczególnie mięsnej.

Zautomatyzowane mieszałki łopatkowe lub opcjonalnie spiralne,
przeznaczone są do mieszania i standaryzacji farszów w zakładach
mięsnych, drobiarskich, wędliniarskich, garmażeryjnych, rybnych,
warzywno-owocowych, cukierniczych, produkujących żywności dla
dzieci, dania gotowe oraz produkty pet food.

Szczególnie sprawdzone w produkcji farszów parówkowych,
szynkowych, konserwowych, wyrobów wędliniarskich, zarówno
tych wysokowydajnych, jak i tradycyjnych. Duży zakres zastosowań
uzyskujemy po przez odpowiednią konstrukcję dzieży oraz
mieszadeł, umieszczonych pod odpowiednim kątem na dwóch
wałach.

Mieszałki cechuje duża wytrzymałość i wydajność bez nadmiernych
kosztów serwisowych – eksploatacyjnych. Wszystkie wielkości
mieszałek, zostały zaprojektowane z założeniami dla urządzeń
wysoko przemysłowych.

MIESZAŁKI
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Mieszałki w wersji próżniowej o wzmocnionej
konstrukcji, dostępne są we wszystkich
oferowanych pojemnościach.

Próżnia przyspiesza proces mieszania, zwiększając
zakres technologiczny, polepsza efekt standaryzacji,
struktury, wyglądu, wybarwienia i wydajności przy
produkcji różnorodnych farszów, szczególnie
mięsnych.

Sterowanie PLC umożliwia pracę automatyczną oraz
ręczną. System regulacji obrotów kontroluje obciążenie
silników. Panel dotykowy zapewnia wizualizację pracy,
czytelną obsługę, regulację programowanie i archiwizację
wszystkich parametrów oraz zapis programów w krokach.

Standardowo każda maszyna posiada sterowanie PLC
z komunikacją Modbus. Dodatkowo na zamówienie
możliwa jest integracja naszych maszyn z zakładowymi
systemami typu Scada czy MES.

PRÓŻNIA

STEROWANIE PLC

System płynnej regulacji prędkości mieszadeł o
odpowiednim kształcie łopat lub wstęgi, umożliwia
dodatkowo masowanie mięs drobnych, produkcję grubo
rozdrobnionych farszów dla otrzymania wyrobów
szynkowych, typu kiełbasa krakowska, które wymagają
zachowania odpowiedniego przekroju.

Układ odciągania powietrza, umieszczony powyżej
krawędzi dzieży, wyposażony jest w zabezpieczony
kominek ssący, zbiornik rewizyjny, wysokiej jakości pompę,
czujnik ciśnienia oraz układ zaworowy. Opcja szybkiego
dopowietrzenia przez zawór pneumatyczny w pokrywie
zwiększa dodatkowo stopień higieny.

Pompa próżniowa może być umieszczona wewnątrz
obudowy mieszałki lub na zewnątrz, w opcjonalnej
nierdzewnej obudowie. 

MIESZAŁKI
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Pojemność dzieży: 

Napęd mieszadeł przez motoreduktor:

Max. standardowy załadunek:

Płynna regulacja obrotów w zakresie:

Ręczne otwieranie kraty dzieży: 

Wyładunek czołowy: 

Kilkustopniowe uszczelnienie wałów:

Sterowanie PLC: 

Standardowa wysokość podjazdowa wyładunku:

Mieszałki łopatkowe
Seria M

Cechy i dane techniczne

ML-250

ML-350

ML-500

ML-250V

ML-350V

ML-500V

Wersje próżniowe

ML-250 ML-350 ML-500

70-80 %

5 ÷ 30 RPM

ręczne - wspomagane siłownikiem

uszczelniona klapa wyrzutu z ręczną dźwignią 

otwarta strefa rewizji

panel dotykowy 

do wózka 200 l z czujnikiem obecności

Model:
350 l

3,0 kW

500 l

4,0 kW

250 l

2,2 kW

Wydajność pompy próżniowej:

Standardowa szczelna pokrywa dzieży: 

Wyładunek czołowy: 

ML-250V ML-350V ML-500V

otwierana pneumatycznie

uszczelniona klapa wyrzutu otwierana pneumatycznie

40 m³/h 40 m³/h20 m³/h

Wymiary
ML-250

ML-250V

ML-350

ML-350V

ML-500

ML-500V

A

1640

1640

1930

1930

2160

2280

B

950

1050

930

1080

1070

1110

C

1430

1530

1430

1520

1560

1640

D

1310

1310

1310

1310

1300

1410

E

2020

2060

1990

2120

2230

2330

F

740

740

740

740

750

700

Model w wersji próżniowej:

MIESZAŁKI
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Wyposażenie dodatkowe
do mieszałek

Seria M

Załadunek masztowy do wózków 200 l

Załadunek do znormalizowanych wózków
farszowych o pojemności 200 i 300 l, o
maksymalnym udźwigu do 300 kg. 

Układ do automatycznego dozowania wody

Dodatkowa krata ręczna lub pneumatyczna do
mieszania przy otwartej pokrywie próżniowej

Otwierany przeźroczysty wizjer w pokrywie próżniowej
dzieży

Dodatkowe przyciski do trybu dwuręcznego do
przemieszania lub mycia przy otwartej pokrywie dzieży

Przygotowanie mieszałki do systemu chłodzenia przez
wtrysk gazu

Rama dolna z tensometrami wagowymi

Podwyższenie maszyny pod wyładunek do pojemników

bigbox, bufora, leja taśmy

Zintegrowany lub wolnostojący podest obsługowy

Pneumatyczna klapa wyładunkowa

MIESZAŁKI
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MIESZAŁKI

Pojemność dzieży: 

Napęd mieszadeł przez motoreduktor:

Opcjonalna moc silnika motoreduktora:

Max. standardowy załadunek:

Płynna regulacja obrotów mieszadeł w zakresie:

Ręczne otwieranie kraty dzieży: 

Wyładunek czołowy: 

Kilkustopniowe uszczelnienie wałów:

Sterowanie PLC: 

Standardowa wysokość podjazdowa wyładunku:

Mieszałki łopatkowe
Seria L

Cechy i dane techniczne

ML-600

ML-750

ML-1000

ML-1500

ML-2000

ML-600V

ML-750V

Wersje próżniowe

ML-600 ML-750 ML-1000

70-80 %

5 ÷ 30 RPM

pneumatyczne

dwie uszczelnione klapy wyrzutu otwierane pneumatycznie 

otwarta strefa rewizji z uszczelnieniem typu Split Interlock

panel dotykowy 

do 2 wózków 200 l z czujnikiem obecności

Model:
750 l

2 x 4 kW

1000 l

2 x 4 kW

2 x 5,5 kW

600 l

2 x 4 kW 

Wydajność pompy próżniowej:

Standardowa szczelna pokrywa dzieży: otwierana pneumatycznie

ML-1500

ML-1000V
ML-1500V
ML-2000V

ML-2000
1500 l

2 x 5,5 kW

2 x 7,5 kW  

2000 l

2 x 7,5 kW

2 x 9,2 kW

ML-600V ML-750V ML-1000V
40 m³/h 40 m³/h40 m³/h

ML-1500V ML-2000V
60 m³/h 100 m³/h

Model w wersji próżniowej:

Wymiary
ML-600 (V)

ML-750 (V)

ML-1000 (V)

ML-1500 (V)

ML-2000 (V)

A

2670

2990

3200

3670

3650

B

1610

1610

1540

1550

1900

C

1740

1740

1830

1970

2390

D

1490

1490

1550

1670

1990

E

2480

2480

2750

2860

3350

F

760

760

740

820

910
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Pojemność dzieży: 

Napęd mieszadeł przez motoreduktor:

Opcjonalna moc silnika motoreduktora:

Płynna regulacja obrotów w zakresie:

Max. standardowy załadunek:

Ręczne otwieranie kraty dzieży: 

Wyładunek czołowy: 

Kilkustopniowe uszczelnienie wałów:

Sterowanie PLC: 

Standardowa wysokość podjazdowa wyładunku:

Mieszałki łopatkowe
Seria XL

Cechy i dane techniczne

Wersje próżniowe

ML-3000 ML-3700 ML-4600

 

70-80 %

pneumatyczne

dwie uszczelnione klapy wyrzutu otwierane pneumatycznie 

otwarta strefa rewizji z uszczelnieniem typu Split Interlock

panel dotykowy 

do 2 wózków 200 l z czujnikiem obecności

Model:
3700 l

2 x 11 kW

2 x 18,5 kW

5 ÷ 30 RPM

4600 l

2 x 22 kW

2 x 30 kW

5 ÷ 25 RPM

3000 l

2 x 9,2 kW

2 x 15 kW

5 ÷ 30 RPM

Wydajność pompy próżniowej:

Standardowa szczelna pokrywa dzieży: otwierana pneumatycznie

ML-6300

ML-3000V
ML-3700V

6300 l

2 x 30 kW

2 x 37 kW

5 ÷ 25 RPM

ML-3000V
160 m³/h 200 m³/h100 m³/h 250 m³/h

ML-3000
ML-3700
ML-4600
ML-6300

ML-3700V ML-4600V ML-6300V

ML-4600V
ML-6300V

Model w wersji próżniowej:

MIESZAŁKI

ML-3000 (V)

ML-3700 (V)

ML-4600 (V)

ML-6300 (V)

A

4620

3700

4300

5260

B

1690

2020

2170

2300

C

2380

2660

2660

2890

D

1980

2280

2350

2510

E

3420

3720

3500

3780

F

740

1050

1050

1050

Wymiary
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Poprzez podwójny płaszcz grzewczy olejowy
lub parowy oraz dodatkowo bezpośredni
wtrysk pary, można przeprowadzić proces
rozmrażania, gotowania oraz podsmażania
surowców w zakładach mięsnych,
garmażeryjnych, rybnych, warzywno-
owocowych, produkujących żywność
convenience food, baby food, gania gotowe
oraz produkty z zakresu pet food. Opcjonalnie
łopaty wyposażone są w zgarniacze.

Mieszałki z grzaniem
i chłodzeniem

Seria L/XL

System grzania przez podwójny
płaszcz oraz wtrysk pary

Dozowanie ciekłego gazu LN2 lub CO2 stosuje
się dla uzyskania niskiej temperatury farszu
niezbędnej do formowania, dodatkowo
polepszenia jakości i bezpieczeństwa
mikrobiologicznego produktów z zakresu
convenience food (hamburgerów, nuggetsów),
mięsa kulinarnego, nadzienia, sosów oraz
innych surowców mięsnych jak i warzywnych,
wymagających błyskawicznego obniżenia
temperatury podczas cyklu mieszania i
uśredniania.

System chłodzenia
przez wtrysk gazu

MIESZAŁKI
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Wyposażenie dodatkowe
do mieszałek

Seria L/XL

Rama dolna z tensometrami wagowymi

Układ do automatycznego dozowania wody

Dodatkowa krata ręczna lub pneumatyczna do
mieszania przy otwartej pokrywie próżniowej

Otwierany przeźroczysty wizjer w pokrywie
próżniowej dzieży

Dodatkowe przyciski do trybu dwu-ręcznego do
przemieszania lub mycia przy otwartej pokrywie
dzieży

Linka bezpieczeństwa lub kurtyny świetlne

Wolnostojące lub mobilne platformy i podesty
robocze operatorów 

Podwyższenie maszyny pod wyładunek
do pojemników bigbox, bufora, leja taśmy

Mieszadła spiralne lub wstęgowe

Specjalne kątowe klapy wyrzutowe
z dolnym i bocznym otwarciem

Uszczelnienia mieszadeł typu Split Interlock

MIESZAŁKI
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Załadunek masztowy mobilny lub
stacjonarny do 300kg
Typ ZM-200 do wózków 200 lub 300 l

Układ podciśnieniowy
dozowania przypraw

Transporter wznoszący
(płaski lub nieckowy)

Transporter rewersyjny do załadunku
naprzemiennego dwóch mieszałek

Transporter odbiorczy

Załadunek masztowy do 1000kg
Typ ZM-600 do pojemników typu
BIGBOX

Bufor ślimakowy skośny
o pojemności od 500 do 3000 l

Bufor ślimakowy o pojemności
od 500 do 5000 l

Bufor ślimakowy 400 do 1000 l
z pompą o wydajności do 12000 kg/h

Załadunki
i transportery

MIESZAŁKI
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MIESZAŁKI PRZECHYŁOWE

wały zbieżne

obracana hydraulicznie dzież

1 motoreduktor + przekładnia łańcuchowa

Automatyczne mieszałki
przechyłowe Z

Mieszałki przechyłowe

HIGIENA 
ERGONOMIA

BEZPIECZEŃSTWO

Systemy uszczelnień
ze strefami płukania. Opcja
uszczelnień dzielonych do
szybkiej wymiany. 

Osłony, kraty
i pokrywy

zabezpieczone
wyłącznikami
krańcowymi.

Czujniki
obecności

wózków w strefie
wyładunku.

MZ-350

MZ-600

MZ-1000

MZ-1500

MODELE

Wersje próżniowe

Mieszałki przechyłowe Z posiadają bardzo masywną
konstrukcję i obracaną dzież o różnych pojemnościach.
Tego typu maszyny są bardzo uniwersalne i
niezastąpione w różnych gałęziach branży spożywczej,
szczególnie cukierniczej, garmażeryjnej - pierogowej
oraz mięsnej - Döner kebab.

Dostosowane są do mieszania i standaryzacji bardziej
plastycznych i zmrożonych farszów mięsnych,
proteinowych, serowych, warzywnych, owocowych
jak i również ciast na bazie mąki lub surowców
cukierniczych.

Duży zakres zastosowań uzyskujemy po przez specjalną
obracaną dzież oraz masywną konstrukcję dwóch
zbieżnych mieszadeł w kształcie litery Z, wykonanych
z odpowiednim promieniem.

MZ-350V

MZ-600V

MZ-1000V

MZ-1500V

Mieszałki Z w wersji próżniowej o wzmocnionej konstrukcji,
dostępne są we wszystkich oferowanych pojemnościach.

Próżnia przyspiesza proces mieszania, zwiększając zakres
technologiczny, polepsza efekt standaryzacji, struktury, wyglądu,
wybarwienia i wydajności przy produkcji różnorodnych farszów,
szczególnie mięsnych.

Układ odciągania powietrza, umieszczony w pokrywie dzieży,
wyposażony jest w zabezpieczony króciec ssący, zbiornik
rewizyjny, wysokiej jakości pompę, czujnik ciśnienia oraz układ
zaworowy. Opcja szybkiego dopowietrzenia przez zawór
pneumatyczny w pokrywie zwiększa dodatkowo stopień higieny.

Wersje próżniowe:

Sterowanie PLC umożliwia pracę automatyczną oraz ręczną.
Panel dotykowy zapewnia wizualizację pracy, czytelną obsługę,
regulację oraz programowanie parametrów pracy. Standardowo
każda maszyna posiada sterowanie PLC z komunikacją Modbus.
Dodatkowo na zamówienie możliwa jest integracja naszych
maszyn z zakładowymi systemami typu Scada czy MES.

Sterowanie:
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Mieszałki cechuje duża wytrzymałość i
wydajność bez nadmiernych kosztów
serwisowych, eksploatacyjnych. Wszystkie
wielkości mieszałek, zostały zaprojektowane
z założeniami dla urządzeń wysoko
przemysłowych.



MIESZAŁKI PRZECHYŁOWE

MIESZAŁKI PRZECHYŁOWE

Pojemność dzieży: 

Płynna regulacja obrotów w zakresie:

Moc

Max. standardowy załadunek:

Standardowe otwieranie kraty dzieży: 

Wyładunek przechyłowy: 

Kilkustopniowe uszczelnienie wałów:

Obracanie dzieży

Sterowanie PLC:

Moc agregatu hydraulicznego: 

Standardowa wysokość podjazdowa wyładunku:

Mieszałki przechyłowe Z

Cechy i dane techniczne

Wersje próżniowe

MZ-350 MZ-600 MZ-1000

 

50 -70 %

hydrauliczne

przez hydrauliczny obrót dzieży

otwarta strefa rewizji z uszczelnieniem

hydrauliczne

panel dotykowy 

 

do 2 wózków 200 l z czujnikiem obecności

Model:
600 l

5 ÷ 33 RPM / 5 ÷ 39 RPM

7.5 kW / 18.5 kW

3 kW

1000 l

5 ÷ 25.5 RPM

15 kW

3 kW

350 l

5 ÷ 34 RPM

5.5 kW

2.2 kW

Wydajność pompy próżniowej:

Standardowa szczelna pokrywa dzieży: otwierana hydraulicznie

Model w wersji próżniowej:

Wymiary

MZ-1500
1500 l

5 ÷ 29 RPM

22 kW

3 kW

40 m³/h 60 m³/h20 m³/h 60 m³/h

A

2850

3550

2980

3670

B

2130

2310

2300

2670

C

1650

1850

2120

2150

D

1350

1470

1730

1760

E

970

1090

1030

1100

F

2500

2700

3260

3180

MZ-350

MZ-600

MZ-1000

MZ-1500

MZ-350V

MZ-600V

MZ-1000V

MZ-1500V

MZ-350V MZ-600V MZ-1000V MZ-1500V

MZ-350 (V)

MZ-600 (V)

MZ-1000 (V)

MZ-1500 (V)
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Wyposażenie dodatkowe do
mieszałek przechyłowych

Tensometry wagowe

Dodatkowe przyciski do trybu
dwuręcznego lub dodatkowa krata
zabezpieczająca do przemieszania lub
mycia przy otwartej pokrywie dzieży

Załadunek ramienny ZR-200 do wózków 200 lub 300 l

Zintegrowany lub wolnostojący podest obsługowy

Transportery taśmowe lub ślimakowe

Bufory i pompy

Układ dozowania przypraw

Załadunek masztowy mobilny lub stacjonarny do 300kg
Typ ZM-200 do wózków 200 lub 300 l

Otwierany przeźroczysty wizjer w pokrywie
próżniowej dzieży

Układ do automatycznego dozowania wody

Mieszadła łopatkowe

MIESZAŁKI PRZECHYŁOWE
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Masownice próżniowe – seria ML

Masownice

HIGIENA 
ERGONOMIA
BEZPIECZEŃSTWO

MV-600

MV-800

MV-1200

MV-1600

MODELE

Wersje z chłodzeniem

Masownice znajdują zastosowanie przede wszystkim
w branży mięsnej, drobiarskiej. Przeznaczone są do
obróbki plastycznej różnej wielkości elementów
mięsnych w próżni, zarówno dużych i drobnych
elementów mięsa czerwonego, jak i delikatnej obróbki
elementów drobiowych typu skrzydełka, udka, filet.
Poza procesem masowania, można przeprowadzać
kontrolowane procesy peklowania, marynowania
surowców z kością lub bez.

Poprzez specjalną wewnętrzną konstrukcję bębna,
próżnię oraz automatyczne sterowanie, mamy
możliwość wykonania przyspieszonego i precyzyjnego
procesu technologicznego masowania, uplastyczniania,
uelastyczniania, zasalania i marynowania różnych
gatunków porozbiorowych elementów mięsnych.

Maszyna pozwala na skuteczną standaryzację,
optymalizację wagi, wiązanie białek, poprawę
mikrobiologii, wybarwienia, wyglądu i jakości surowca.

MV-600C

MV-800C

MV-1200C

MV-1600C

Masownice próżniowe – seria XL

MV-2000

MV-3000

MV-4000

MV-6000

Wersje z chłodzeniem

MV-2000C

MV-3000C

MV-4000C

MV-6000C

Bęben masownicy posiada odpowiednią, szlifowaną, konstrukcję,
opracowaną na bazie wieloletnich doświadczeń. Podczas obrotu,
mięso obraca się z jednoczesnym przesuwem na ustawionych
diagonalnie pod odpowiednim kątem, zaokrąglonych płetwach.

Opcja szybkiego dopowietrzenia przez zawór pneumatyczny
w pokrywie zwiększa dodatkowo stopień higieny.

Masownice cechuje duża wytrzymałość i wydajność bez
nadmiernych kosztów serwisowych – eksploatacyjnych. 
Wszystkie pojemności masownic, zostały zaprojektowane
z założeniami dla urządzeń wysokoprzemysłowych.

Masownice w wersji z płaszczem chłodzącym z oznaczeniem C,
dostępne są we wszystkich oferowanych pojemnościach. 
Izolowany płaszcz chłodzący na zewnętrznym obwodzie bębna,
umożliwia utrzymanie optymalnej temperatury mięsa podczas
procesu masowania. 

Maszyny spełniają wysokie
normy bezpieczeństwa i higieny.
Obsługa procesowa oraz
serwisowa jest łatwa i intuicyjna. 

Sterowanie

Chłodzenie

Sterowanie PLC umożliwia ręczną i automatyczną pracę, czytelną
obsługę, bieżącą regulację, oraz zapis parametrów programowych
na panelu dotykowym. Intensywność masowania regulowana jest
w programie, po przez ustawienie czasu, wielkości i cyklu próżni,
prędkości obrotowej bębna oraz pauzy w poszczególnych krokach.

Otwory rewizji i mycia bębna

MASOWNICE
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Pojemność:

Płynna regulacja obrotów bębna

Max. standardowy załadunek:

Obsługa pokrywy

Sterowanie PLC:

Napęd bębna przez motoreduktor:

Wydajność pompy próżniowej:

Masownice próżniowe
Seria ML

Cechy i dane techniczne

MV-600 MV-800 MV-1200

1 - 8 RPM

50 %

ręczna na opcjonalnym wysięgniku

panel dotykowy

3 kW

 

Model:

Moc pompy cyrkulacyjnej:

Wydajność chłodzenia: 

Wersja z chłodzeniem

MV1600

MV-600

MV-800

MV-1200

MV-1600

Wersje z chłodzeniem

MASOWNICE

600 l

20 m3/h

800 l

20 m3/h

1200 l

40 m3/h

1600 l

60m3/h

0,25 kW

5,3 kW

MV-600C MV-800C MV-1200C MV-1600C
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Wymiary A

2380

2730

2990

2910

B

1610

1610

1210

2010

C

1880

1880

1580

2110

D

415

415

415

415

E

1050

1050

1060

1180

MV-600 (C)

MV-800 (C)

MV-1200 (C)

MV-1600 (C)

MV-600C

MV-800C

MV-1200C

MV-1600C



Masownice próżniowe
Seria XL

Cechy i dane techniczne

Wersje z chłodzeniem

MASOWNICE

MV-2000

MV-3000

MV-4000

MV-6000

MV-2000C

MV-3000C

MV-4000C

MV-6000C

Pojemność:

Płynna regulacja obrotów bębna

Max. standardowy załadunek:

Obsługa pokrywy:

Sterowanie PLC:

Napęd bębna przez motoreduktor:

Wydajność pompy próżniowej:

MV-2000 MV-3000 MV-4000

50 %

ręczna na opcjonalnym wysięgniku

panel dotykowy

3 kW

 

Model:

Moc pompy cyrkulacyjnej:

Wydajność chłodzenia: 

Wersja z chłodzeniem

MV-6000
2000 l

1-8 RPM

4 kW

60m3/h

3000 l

1- 9 RPM

4 kW

60m3/h

4000 l

1- 9 RPM

5,5 kW

100m3/h

6000 l

1 - 10 RPM

11 kW

100m3/h

0,37 kW

8,9 kW 

MV-2000C MV-3000C MV-4000C MV-6000C

Wymiary
MV-2000 (C)

MV-3000 (C)

MV-4000 (C)

MV-6000 (C)

A

3220

3500

4140

4600

B

1750

2230

2230

2240

C

1890

2200

2200

2470

D

415

415

415

415

E

1210

1240

1250

1400
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Wyposażenie dodatkowe
do masownic

Tensometry wagowe
Lej na konstrukcji
jezdnej ułatwiający
załadunek

Załadunek hydrauliczny -
mobilny. Typ ZH-600 do
pojemników typu BIGBOX

Załadunek hydrauliczny -
mobilny. Typ ZH-200 do
wózków 200 l

Jednostka chłodnicza -
Chiller, umieszczony w
obudowie nierdzewnej

Agregat chłodniczy jest
samodzielną jednostką, która
może zostać umiejscowiona w
dowolnym miejscu, również na
zewnątrz zakładu.  

Dodatkowy zawór i przewód z ssakiem
do zaciągania próżni

System automatycznego – precyzyjnego
pozycjonowania bębna

Płetwy proste lub trójkątne bębna

MASOWNICE
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KRUSZARKA

Szerokości zębów walca: 

Zakres wydajności:

Szacowany czas rozdrabniania:

Rozmiary bloków: 

Standardowy załadunek:

Kruszarka bloków mrożonych
 Mechaniczna

Cechy i dane techniczne

Typ KBM-600

od 35 do 70 mm

od 3000 do 6000 kg/h* 

1 blok ok. 10 sekund

max. 400x600 mm, wysokość w zakresie od 80 do 250 mm

rynna zsypowa – na siłownikach gazowych do załadunku bloków ze specjalnym skosem
w celu zrzutu bloku do głowicy rozdrabniającej

podjazdowa wyładunku: 

18,5 kW

44 obroty / min

do 1 wózka 200 l z blokadą i czujnikiem obecności

Moc silnika motoreduktora: 

Prędkość głowicy: 

Standardowa wysokość

Do rozdrabniania, cięcia bloków mrożonych
produkujemy uniwersalne wielkoprzemysłowe maszyny
mechaniczne, które mogą pracować indywidualnie lub
w liniach zautomatyzowanych.

Wysokoprzemysłowe maszyny do kruszenia pojedynczo
podawanych, mrożonych bloków mięsa, ryb, serów,
warzyw lub innych produktów spożywczych o
znormalizowanych wymiarach Euro-bloków.

Najlepsze wydajności można osiągnąć przy
temperaturze produktu w zakresie od -15 do -20°C.

Zastosowane systemy rozdrobnienia i cięcia nie
podnoszą temperatury surowca.

HIGIENA 
ERGONOMIA

BEZPIECZEŃSTWO
STEROWANIE

Powierzchnie polerowane,
łatwo zmywalne. Osłony
z higienicznym systemem
uszczelek i zamków.

Osłony, kraty
i pokrywy zabezpieczone

wyłącznikami krańcowymi.
Czujniki obecności

wózków w strefie
wyładunku.

ZASTOSOWANIE

 
*wydajność w zależności od systemu załadunkowego, systemu odbiorczego, wagi bloków, rodzaju, wymiarów i temperatury surowca.
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Po rozdrobnieniu mniejsze kawałki mrożonego surowca
spadają do wózka załadunkowego lub na transporter w celu
przeniesienia do dalszego, końcowego rozdrobnienia,
przeważnie na maszynach typu wilk, kuter lub mieszałka.

Kruszenie bloków odbywa się za pomocą wolnoobrotowej,
bardzo wytrzymałej, masywnej głowicy zębowej.

Oprócz efektu cięcia o wymiarach zbliżonych do szerokości
zębów, struktura rozdrobnionego bloku zostaje
doprowadzona po części do wielkości elementów sprzed
zamrożenia, w szczególności dotyczy to surowców
mięsnych.

Wymiary

Załadunek masztowy Typ ZM-200B do bloków

Załadunek taśmowy Typ ZT-B do bloków
z opcjonalnym stołem roboczym 

Wyładunek rozdrobnionego surowca może
być dostosowany równocześnie do wózków
farszowych 200 l i 300 l oraz pojemników
typu BIGBOX poprzez specjalne wsuwane
zsypy uszczelniające i zabezpieczające
strefę podjazdu.

Opcje:
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Szerokości cięcia: 

Zakres wydajności:

Prędkość głowicy tnącej:

Rozmiary bloków: 

Standardowy załadunek:

Gilotyna bloków mrożonych
 Hydrauliczna

Cechy i dane techniczne

Typ GMM-4000

od 20 do 70 mm

od 1000 do 3000 kg/h*

30 cykli/min.

max. 400x600 mm, wysokość w zakresie od 80 do 250 mm

rynna zsypowa – na siłownikach gazowych do załadunku bloków ze specjalnym skosem
w celu zrzutu bloku do głowicy rozdrabniającej

podjazdowa wyładunku: 

7,5 kW

33 obroty / min

do 1 wózka 200 l z blokadą i czujnikiem obecności

Moc silnika motoreduktora: 

Prędkość głowicy: 

Standardowa wysokość

Do rozdrabniania, cięcia bloków mrożonych
produkujemy uniwersalne wielkoprzemysłowe maszyny
hydrauliczne, które mogą pracować indywidualnie lub
w liniach zautomatyzowanych.

Wysokoprzemysłowe maszyny do kruszenia pojedynczo
podawanych, mrożonych bloków mięsa, ryb, serów,
warzyw lub innych produktów spożywczych o
znormalizowanych wymiarach Euro-bloków.

Najlepsze wydajności można osiągnąć przy
temperaturze produktu w zakresie od -15 do -20°C.

Zastosowane systemy rozdrobnienia i cięcia nie
podnoszą temperatury surowca.

HIGIENA 
ERGONOMIA

BEZPIECZEŃSTWO
STEROWANIE

Powierzchnie polerowane,
łatwo zmywalne. Osłony
z higienicznym systemem
uszczelek i zamków.

Osłony, kraty
i pokrywy zabezpieczone

wyłącznikami krańcowymi.
Czujniki obecności

wózków w strefie
wyładunku.

ZASTOSOWANIE

Wydajność w zależności od systemu załadunkowego, systemu odbiorczego, wagi bloków, rodzaju, wymiarów i temperatury surowca.

GILOTYNA
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Po cięciu mniejsze kawałki mrożonego
surowca spadają do wózka
załadunkowego lub na transporter w celu
przeniesienia do dalszego, końcowego
rozdrobnienia, przeważnie na maszynach
typu wilk, kuter lub mieszałka.

Urządzenie przeznaczone do cięcia
bloków mrożonych do temp. –25°C na
plastry lub kostki poprzez zastosowanie
wymiennych noży: głównego oraz
poprzecznych.

Głowica nożowa pracuje hydraulicznie.

Wymiary

W strefę cięcia bloki spadają grawitacyjnie
z ręcznego, pneumatycznego lub
taśmowego załadunku.

GILOTYNA
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LINIE PRODUKCYJNE

Do sterowania liniami
opracowujemy
dedykowany program z
wizualizacją na centralnym
panelu sterowniczym. 

Sterowanie PLC może
posiadać komunikację
Modbus do integracji z
zakładowymi systemami
typu Scada, MES lub inne
na zapytanie.

Linia do produkcji farszów wędliniarskich o wydajności od 8
do 16 t/h, składająca się z 2 wilków kątowych WW200, zespołu
przenośników taśmowych, automatycznych załadunków
masztowych oraz 2 mieszałek łopatkowych-próżniowych ML6300V

Produkowane przez nas maszyny możemy łączyć
za pomocą załadunków i systemów
transportowych, tworząc automatyczne linie
produkcyjne o różnej wydajności.

Linie Ekomex dostosowywane są do potrzeb
zakładów przetwórstwa mięsnego i spożywczego
od średnich do wielkoprzemysłowych.

Linie produkcyjne do
pracy automatycznej

Przykłady zrealizowanych projektów
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Linia do produkcji farszów wędliniarskich o wydajności od
8 do 16 t/h, składająca się z 3 wilków kątowych WW200 z
załadunkami bigbox, zespołu przenośników taśmowych,
automatycznych załadunków masztowych do mieszałek, 2
mieszalników solanek MS1200, systemu dozowania
przypraw, 2 mieszałek łopatkowych - próżniowych
ML6300V oraz systemu taśmowego, automatycznego
załadunku 4-zakładowych nadziewarek próżniowych.

Linia do produkcji i obróbki termicznej farszów
garmażeryjnych o wydajności od 1500 do 3000 kg/h, w skład
której wchodzą mieszałka próżnowa łopatkowa ML3000VG z
gotowaniem, mieszałka próżniowa łopatkowa ML3000VC z
chłodzeniem, wilk kątowy WW160 z głowicą Singriset,
automatyczne załadunki masztowe oraz 2 bufory z pompami.

2. 

3.

2.

3.

1.

1.



Maszyny i linie produkcyjne
dla branży spożywczej
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Mieszałki

 

Wilki
Separatory

 

Mieszałki
 

Kruszarki
 Mieszałki

przechyłowe
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Głowice Singriset
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Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Ze względu na ciągły proces modernizacji
urządzeń, prezentowane dane techniczne mogą ulec zmianie i wymagają potwierdzenia na etapie składania zamówienia.

Pobierz katalog:


