Južná trieda 48, 040 01, Košice

spol. s r.o.

Linka je určená na kontiunálnu výrobu strúhanky hygienickým
spracovaním pekárenských výrobkov, polotovarov, napr.
rožkov, bochníkov a pod., vhodných pre tento účel.
Linka pozostáva z rezačky(1), rotačnej sušičky(2),
chladiacej veže (3), granulátora(4), zásobníkov(5),
baličky(6), zdroja teplého vzduchu(7), dopravných ciest D1
až D5 a odsávania. Funkčná zostava linky je variabilná.
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Rezačka

IČO : 17080690
IČpD: SK2020490197

Bankové spojenie : VUB Košice
č.ú. : 1967298059/0200

Južná trieda 48, 040 01, Košice

spol. s r.o.

Rezačka (4) reže napr. bochníky na malé kúsky –
rezky, ktoré dopravníkom D1 spolu s teplým vzduchom zo
zdroja (7) vstupujú do rotačnej sušičky (2). Vysušené, horúce
rezky zo sušičky sa dopravníkom D2 dopravuje na vstup do
chladiacej veže (3), kde sa ochladia a zbavia zvyškovej
vlhkosti. Následne rezky dopravník D3 dopraví do granulátora
(4), ktorý spracuje rezky na požadovanú zrnitosť strúhanky.
Odtiaľ sa už strúhanka dopraví dopravníkom D4 do zásobníka
(5) a ďalším dopravníkom D5 do baličky (6).

Rotačná sušička

Výkon linky
Vlhkosť vstupného polotovaru
Teplota sušiaceho vzduchu
Priemerná spotreba zemného plynu

Chladiaca veža a granulátor
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120 ÷ 150 kg strúhanky za hodinu
max. 40 %
max. 150 °C
4 ÷ 8 m3/hod.

Zásobníky

IČO : 17080690
IČpD: SK2020490197

Bankové spojenie : VUB Košice
č.ú. : 1967298059/0200

SID spol. s r.o.
REZAČKA
Polotovar sa vkladá na násypku, postupuje medzi
podávacie valce a na rotačnú rezaciu hlavu.
Rozdrobený polotovar padá sklzom do dopravníka.

Zariadenie je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
vhodnej pre potravinársku výrobu, podľa STN 17 241
(DIN 1.4301), nosný rám je vyrobený z konštrukčnej
ocele STN 11375 a STN 11521 a opatrené ochranným
náterom.

Celkové rozmery :
Šírka:
Výška:
Dĺžka:

650 mm
1330 mm
670 mm + 435 mm
(násypka)

Výkon rezania:
Príkon:

100 – 200 kg / hod.
3 kW rezacia hlava
0,63 kW pod. valce

Hmotnosť:

348 kg

Výstupná príruba:

150 x 300 mm

SID spol. s r.o., Južná trieda č.48, 040 01 Košice
Tel.: +421/55/678 35 50, +421/905 905 189

SID spol. s r.o.

SUŠIČKA

Sušenie prebieha v rotačnej sušičke pomocou
horúceho vzduchu. Sušiaci vzduch je dodávaný do
sušičky zo samostatného agregátu. Teplý vzduch sa
zo zariadenia odvádza samostatným potrubím.
Zariadenie je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
vhodnej pre potravinársku výrobu podľa STN 17241
(DIN 1.4301), nosný rám je vyrobený z konštrukčnej
ocele STN 11375 a STN 11521 a opatrený ochranným
náterom.
Polotovar z dopravníka padá do rotačného sušiaceho
bubna. Počas procesu sa polotovar zbaví vlhkosti
a postupuje na výstupný dopravník.
Rozmery sušiaceho bubna:
Priemer valca :
Dĺžka :
Výška :

D = 1020 mm
5000 + 800(vstup,výstup
1230 mm – os valca

Výkon sušenia :
Príkon :

100 – 150 kg/hod.
1,1 kW

Hmotnosť :
Vstupná a výst. príruba :

1168 kg
150 x 150 mm

SID spol. s r.o., Južná trieda č.48, 040 01 Košice
Tel.: +421/55/678 35 50, +421/905 905 189

SID spol. s r.o.
CHLADIČ
Vzduchový chladič zabezpečuje ochladenie materiálu
po sušení. Ventilátor na hornom kryte prefukeje
materiál vzduchom, teplý vzduch sa odvádza do
vonkajšieho prostredia potrubím.
Zariadenie je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
vhodnej pre potravinársku výrobu, podľa STN 17241
(DIN 1.4301), nosný rám je vyrobený z konštrukčnej
ocele STN 11375 a STN 11521 a opatrené ochranným
náíterom.
Rozmery chladiacej veže:
Výška :
Šírka :
Dĺžka :

3000 mm
720 m
2500 mm

Výkon :

100-200 kg/hod.

Príkon :

1,1 kW pohon
0,370 kW –chladenie

Výpad :

D = 140 mm

SID spol. s r.o., Južná trieda č.48, 040 01 Košice
Tel.: +421/55/678 35 50, +421/905 905 189

SID spol. s r.o.
GRANULÁTOR
V granulátore sa vysušený materiál drví na
predpísanú zrnitosť. Hotový produkt postupuje do
dopravníka.
Zariadenie je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
vhodnej pre potravinársku výrobu, podľa STN 17241
(DIN 1.4301), nosný rám je vyrobený z konštrukčnej
ocele STN 11 375 a STN 11521 a opatrené ochranným
náterom.
Rozmery :
Šírka :
Výška :
Dĺžka :

410 mm
805 mm
410 mm + 340 (výpad)

Výkon :
Príkon :

100 – 250 kg/hod.
3 kW

Vstup :
Výstupná príruba :

D = 200 mm
150 x 150 mm

SID spol. s r.o., Južná trieda č.48, 040 01 Košice
Tel.: +421/55/678 35 50, +421/905 905 189

SID spol. s r.o.
ZÁSOBNÍK
Hotový produkt sa pred balením zhromažďuje
v zásobníku. Ich počet a objem sa prispôsobí
požiadavkám a priestorovým podmienkam zákazníka.
Zariadenie je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
pre potravinársku výrobu, podľa STN 17241 (DIN
1.4301), nosný rám je vyrobený z konštrukčnej ocele
STN 11375 a STN 11521 a opatrené ochranným
náterom.
Bežný objem ja cca 3 m3.
Vstup a výstup na tomto výrobku sa realizuje
podľa usporiadania, dispozičného riešenia a podľa
koncového baliaceho zariadenia.
Jrdnoduchá kontrola množstva sypkej hmoty
v zásobníkoch je možná cez priehľadný panel na
telese zásobníka.

SID spol. s r.o., Južná trieda č.48, 040 01 Košice
Tel.: +421/55/678 35 50, +421/905 905 189

SID spol. s r.o.
TEPLOVZDUŠNÝ AGREGÁT
Teplovzdušný
agregát
zabezpečuje
dodávku
sušiaceho teplého vzduchu pre sušičku. Jeho komora
je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej vysokým
teplotám (SEW 470-72; EN 10085, akosť DIN 1.48412B). Zdrojom tepla je plynový horák „WEISHAUPT –
typ WG10N/1-C, ZM-LN a špeciálne miešacie
zariadenie s extra nízkymi emisiami NOx a CO typu
WG10-c toho istého výrobcu. Horák o výkone 25 – 110
kW
je
kompaktné
teleso
z ľahkej
zliatiny
s integrovaným ventilátorom a motorom ECK 03/F-2/1
o príkone 130 W. Horák je vybavený vysoko
pamäťovým
zapaľovaním
plynu,
kĺzavou
dvojstupňovou, alebo plynulou reguláciou výkonu,
v závislosti na použitom regulačnom zariadení.
Elektronická združená regulácia spaľovania plynvzduch s oddelenými krokovými servopohonmi typu
STE 4,5 a automatická kontrola tesnosti plynových
armatúr je integrovaná do digitálnej ovládacej
jednotky horáka.
Odstredivý ventilátor NICOTRA typ AT 10/10
s množstvom vháňaného vzduchu od 3500 m3/hod. do
6500 m3/hod., ktoré je regulovateľné škrtiacou
klapkou na vstupe, zaručuje svojim výkonom v čase
kvalitné vysušenie materiálu.
Rozmer agregátu:
Šírka :
Výška :
Dĺžka :
Výkon :
Teplota vzduchu :
Príkon :
Výstup :

1300 mm
750 mm + rám
1600 + 800 mm
3500 – 6500 m3/hod.
100 – 150 oC
1,5 kW
D = 670 mm

SID spol. s r.o., Južná trieda č.48, 040 01 Košice
Tel.: +421/55/678 35 50, +421/905 905 189

