
do wprowadzania i bezaglomeratowej dyspersji proszków 
w cieczach.

Maszyna ta zosta³a zaprojektowana specjalnie dla 
bran¿y spo¿ywczej. Niew¹tpliwymi jej atutami sa: 

 oraz  
ze zintegrowanym podajnikiem, po³o¿onym na 
standardowej wysokoœci pracy.
Dziêki du¿ej sile zasysania pró¿niowego, maszyna 
mo¿e podawaæ proszki z jakiegokolwiek kontenera 
czy zbiornika przy u¿yciu dodatkowo za³¹czonej 

Jest to bardzo interesuj¹ce dla produktów 
pyl¹cych, których nie mo¿na zasypaæ na stó³, ale 
równie¿ dla wiêkszych iloœci, podawanych 
bezpoœrednio z Big-Baga, kontenera czy 
poprzez system wa¿enia z beczek. Mo¿liwe 
jest równie¿ zasysanie cieczy bezpoœrednio 
z beczek.
Stó³ zasypowy nie jest po³¹czony z 
maszyn¹ na sta³e, co pozwala na jego 
umieszczenie po prawej lub lewej stronie I 
u³atwia czyszczenie systemu.
Obs³uga urz¹dzenia jest bardzo prosta: 
¿aden z zaworów, czy proszkowy, czy 
cieczowy, nie musi byæ ci¹gle na nowo
dopasowywany.

Maszynê oferujemy w czterech 
ró¿nych wielkoœciach z moc¹
od  
Wystarcza jeden napêd i jest ona 
zawsze  sterowana przez 
falownik. Pozwala to na p³ynn¹ 
zmianê prêdkoœci tak, aby 
dopasowaæ j¹ indywidualnie 
do ka¿dego procesu.

M a s z y n a  m o ¿ e  b y æ  
czyszczona systemem 

 i  z g o d n i e  z  
systemem ³¹czeñ  jest 
³atwa w demonta¿u, jak i 
w  p o n o w n y m  
zainstalowaniu.

higieniczne wykonanie specjalny stó³ zasypowy

rury ss¹cej.

11 do 22 kW.

C I P  
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NOWOŒÆ !!!

Dodatkowe szczegó³y techniczne:

- Maksymalna prêdkoœæ wprowadzania produktów to:
    200 kg/min dla skrobi, 120 kg/min dla cukru, 
    40-70 kg/min dla mleka w proszku, 
    60 kg/min dla CMC, 40 kg/min dla  pektyny.
- Maksymalna prêdkoœæ pompowania to 48 m3 /h
- Standardowa prêdkoœæ pompowania podczas wprowadzania proszku  to 20-30 m3 /h
- Maksymalna wysokoœæ pompowania, bez u¿ycia dodatkowych pomp  to 4-6 m.
- Osi¹ganie maksymalnych koncentracji produktów pêczniej¹cych
- Specjalne wloty dla bardzo lepkich i ekstremalnie pêczniej¹cych produktów
- Prêdkoœæ œcinania do 20-24 m/s
- Dla wra¿liwych na œcinanie, jak i ³atwo rozpuszczalnych produktów, stator mo¿e  
   zostaæ wyci¹gniêty, proszek jest w ten czas wprowadzony i tylko zmieszany, nie jest 
   dyspergowany.
- Maszyna z zaworami rêcznymi, opcjonalnie równie¿ z zaworami pneumatycznymi
- Panel sterowania (zgodny z VDE), z kontrol¹ prêdkoœci, zamocowany przy maszynie
- Wykonanie uszczelnieñ w karbonie/ceramice
- Uk³ad ch³odzenia jest oddzielony od produktu znajduj¹cego siê wewn¹trz komory 
  mieszaj¹cej (d³u¿sza ¿ywotnoœæ, maszyna mo¿e startowaæ i dzia³aæ dzia³aæ bez 
  produktu w komorze mieszania)

www.ystral.pl



       Mixing, Dispersing, Powder wetting
Mieszanie, Dyspergowanie, Obróbka proszku

Zapytaj o katalog

Firma       ...................................................

Nazwisko ..................................................

Ulica ..................................................

Kod/Miasto ..................................................

Tel/Fax ..................................................

Email ..................................................

Mieszad³o dynamiczne Jetstream

Homogeniczne mieszanie i rozpuszczanie
Obróbka wysokich lepkoœci
Wysoka efektywnoœæ mieszania
Suspendowanie ciê¿kich i sedymentuj¹cych produktów
Mieszanina nie zostaje napowietrzona
Farby drukarskie, pow³oki ceramiczne, suspensje pigmentowe, 
¿ele, szampony, koncentraty owocowe, roztwory cukru ......
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           Zaznacz

Mieszad³o z funkcj¹ dyspergowania Dispermix 
4
4
4
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4
4

Du¿a si³a mieszania
Wysoka efektywnoœæ dyspergowania
Brak potrzeby dodatkowych dyspergatorów
Bezaglomeratowe wytwarzanie dyspersji i emulsji
Brak wprowadzania powietrza czy tworzenia siê leja
Premixy lodowe, koncentraty owocowe, rozcieñczanie SLES, 
rozpuszczanie Carbopolu, emulsje woskowe, ........

           Zaznacz

Szar¿owy Dyspergator
Du¿a prêdkoœæ obwodowa
Wymienny system Rotor-Stator
Produkcja przy lepkoœciach do ok. 5.000 mPas
Otrzymywana wielkoœæ cz¹steczek cieczy poni¿ej 1 µm
Zmniejszenie wielkoœci cz¹steczek sta³ych poni¿ej 20 µm
Emulsje ziemi okrzemkowej, emulsje O/W i W/O, 
Roztwory i zawiesiny proszkowego wêgla aktywnego, .......
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           Zaznacz

Szar¿owe wprowadzanie proszków TDS 
Bezpy³owe i bezstratne wprowadzanie proszków
Zasysanie proszków bezpoœrednio z worków lub jakichkolwiek pojemników
Ca³kowite namoczenie proszków pod lustrem cieczy
Brak pozosta³oœci czy skorup
Wysoki stopieñ dyspersji
Wprowadzanie cieczy lub gazów
Mo¿e byæ u¿ywana jako mieszad³o Jetstream
Aerosil, Cab-O-Sil, Ziemia okrzemkowa, wêgiel aktywny, tlenki aluminium, .....
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           Zaznacz

Dyspergator liniowy Z-Inline

Du¿a prêdkoœæ obwodowa
Wymienny system Rotor-Stator
Wielopoziomowy system rotuj¹cy
Obróbka wysokich lepkoœci
Otrzymywana wielkoœæ cz¹steczek cieczy poni¿ej 1 µm
Zmniejszenie wielkoœci cz¹steczek sta³ych poni¿ej 20 µm
Emulsje bitumiczne i inne, detergenty i œrodki czyszcz¹ce, 
ekstrakty, zupy, bazy sosów i musztard, pulpy owocowe i warzywne, .....
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           Zaznacz

Liniowe wprowadzanie proszków Conti-TDS
Bezpy³owe i bezstratne wprowadzanie proszków
Efektywny transport suchych proszków
Idealne zwil¿anie i dyspergowanie proszków
Ca³kowita dezaglomeracja
Wysoki potencja³ racjonalizatorski
Opatentowany system
Offsetowe farby drukarskie, farby do tekstyliów, ¿ywice, w³ókna, syropy, aromaty, 
roztwory ¿elatyny, pasty do zêbów, pianki do golenia, ¿ywnoœæ dzieciêca, .....
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           Zaznacz

Prosimy o zwrot faxem:+48618160112
lub mailem: contact@technicpartners.pl
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