NATE - marketing, a.s. Chotěboř

Myčky přepravek
MP
Použití
¤

mytí vnějšího povrchu běžně znečištěných přepravek.

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

Hlavní části strojů
¤
¤
¤
¤

dopravník přepravek,
obraceč přepravek,
mycí tunel,
vany s mycím roztokem.

MP 2000 - PepsiCo CZ s.r.o., Teplice nad Metují
Česká republika

Popis funkce
¤ proces najetí přepravek, mytí a výjezd přepravek

z myčky je plně automatický,
¤ k odstranění cizích předmětů z přepravek se využívá

obracečů přepravek:
¤ šroubové obracení přepravek - otočení přepravky

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

o 180°C pomocí šroubovice z profilů v dopravní
rovině přepravek - umytí otočené přepravky a další
otočení o 180°C,
MP 2000 - vnitřní pohled
¤ „S“ obraceč - k otočení se využívá půlkruhu
z vodících profilů – zrychleným pohybem
přepravky v zatáčce a působením odstředivé síly
dojde k uvolnění cizích předmětů – po umytí je přepravka otočena dalším půlkruhem do původní polohy,
mytí přepravek probíhá intenzivním ostřikem, horkým mycím roztokem, soustavou trysek v mycím tunelu,
podle výkonu a stupně znečištění přepravek je myčka vybavena jednou nebo několika mycími sekcemi,
jednotlivé sekce mají oddělené vany s mycími roztoky,
cirkulaci mycích roztoků zajišťují výkonná odstředivá čerpadla,
poslední mycí sekce je oplachová,
myčku je možné vybavit tzv. „super-oplachem“ pitnou vodou,
ohřev mycího roztoku (60 – 80°C) je proveden parní smyčkou s regulací teploty,
regulaci tvoří snímač teploty, regulátor teploty a parní ventil,
konstantní hladina mycích roztoků je udržována regulací tvořenou hladinovým snímačem, regulátorem
a ventilem na dopouštění vody,
důležitou součástí je filtrace mycích roztoků, která je rozdělena na filtraci hrubých a jemných nečistot,
nad každou vanou je příruba pro napojení na odtah par vznikajících při mytí.

MP 2000 - mycí tunel

Výkonový rozsah
Typ

MP 2000 - filtrace mycího roztoku

Výkon

MP 1000

500 - 1 000

MP 2000

1 000 - 2 000

MP 3000

2 000 - 4 000

Přepravek
za
hodinu

Provedení stroje

Automat

Vybrané reference
¤ PepsiCo CZ s.r.o., Teplice nad Metují

MP 2000 - obraceč přepravek

NATE - marketing a.s.
Žižkova 1520
58301 Chotěboř
Czech Republic

(Česká republika)
- MP 2000
¤ Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.,
Strakonice (Česká republika)
- MP 2000
¤ Piwniczanka (Polsko)
- MP 2000
¤ Marien Brunnen (Německo)
- MP 3000
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