
MG 120
Chodovar spol. s.r.o., Chodová Planá, ČR

NATE - marketing, a.s. Chotěboř
BALÍCÍ A MANIPULAČNÍ TECHNIKA + KEG LINKYHOTEBOR

MG - myčky vnějšího povrchu KEG sudů

POUŽITÍ
ź mytí vnějšího povrchu běžně znečištěných KEG sudů

HLAVNÍ ČÁSTI STROJŮ

dopravník sudů

hnací a hnané válce (pro ustavení a rotaci sudů)

horní, dolní a boční mycí kartáč

ostřikové a oplachové trysky

vana s parním ohřevem

ź

ź

ź

ź

ź

Stroje řady MG  jsou plně automatické a jsou vyráběny     
v celonerezovém provedení. 

POPIS FUNKCE

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

proces najetí sudu, mytí a výjezd sudu z myčky je plně automatický

zadržovače sudu na vstupní straně myčky oddělí sud, který je dopraven do prostoru mytí

v prostoru mytí se sud po přiklopení horního, bočního a dolního mycího kartáče roztočí

vhodným nastavením kartáčů a trysek dojde k dokonalému umytí celého sudu včetně plnící armatury

před výstupem z myčky je sud ostříknut oplachovou vodou (tzv. superoplach)

teplota mycího roztoku je nastavitelná v rozmezí 0 - 60°C

dalším nastavitelným prvkem je doba mytí sudu

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

ź

ź

ź

parní ohřev s automatickou regulací nastavené teploty

pohyb sudů v myčce zajišťuje destičkový dopravník s vlastním pohonem

myčka myje všechny typy běžně používaných KEG sudů o objemu 20 l,  
30 l a 50 l v rozsahu průměrů 360 - 405 mm a výšek 300 - 600 mm

VYBRANÉ REFERENCE

Chodovar spol. s.r.o., Chodová Planá, ČR

Pivovar Chotěboř s.r.o., Chotěboř, ČR

DE CJSC “Obolon” “Krasylivske”, Krasyliv, Ukrajina

ź

ź

ź

MG 120

MG 120

MG 120

Typ Výkon Provedení stroje

MG 120 120

sudů za hodinu automatMG 200 200

MG 300 300

VÝKONOVÝ ROZSAH

vnitřní pohled



MB 02
Kávoviny, a.s., Pardubice, ČR

NATE - marketing, a.s. Chotěboř
BALÍCÍ A MANIPULAČNÍ TECHNIKA + KEG LINKYHOTEBOR

MB - myčky barelů

POUŽITÍ
ź mytí vnitřního i vnějšího povrchu běžně znečištěných 

plastových obalů

HLAVNÍ ČÁSTI STROJŮ

mycí box

zásobní nádrž

vysokotlaké čerpadlo

rotační mycí hlavice

ź

ź

ź

ź

Stroje řady MB  jsou plně automatické a jsou vyráběny     
v celonerezovém provedení. 

POPIS MYČKY BARELŮ

ź jednoduchá rámová konstrukce s mycím boxem

ostřik barelů je zajištěn tryskami a mycí hlavicí

mytí je rozděleno na mytí vnějšího a vnitřního povrchu

pro mytí se používá horká voda ze zásobní nádrže, která je součástí myčky

hladina mycího roztoku je kontrolována pomocí plovákového ventilu s automatickým doplňováním                 
požadované úrovně

ź

ź

ź

ź

VÝKONOVÝ ROZSAH

ź

ź

výkon 40 - 80 barelů za hodinu

časově nastavitelná doba znečištění

VYBRANÁ REFERENCE

Kávoviny, a.s., Pardubice, ČRź

MB 02

mycí hlavice           zásobní nádrž          

 mycí box
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