LASER

Tanc de răcire a laptelui
pentru 9.000-30.000 litri

Tancurile de răcire a laptelui de la Wedholms sunt produse
la cele mai înalte standarde de calitate. Fiecare model este
astfel conceput încât să fie compatibil cu toate sistemele
de muls. Tancurile noastre de răcire a laptelui sunt produse
într-o gamă largă de modele şi dimensiuni şi pot fi
adaptate la nevoile dvs. de poziționare şi conectare.

Unitatea de condensare este astfel concepută încât să
vă ofere o economie remarcabilă de exploatare. Datorită
capului de pulverizare special, pompelor dozatoare
precise şi gamei speciale de programe de curățare,
sistemul de curățare este considerat cel mai bun de pe
piață.

Laser este cel mai mare model de tanc de răcire a
laptelui. Este dotat cu un sistem de răcire pe măsura
nevoilor dvs., precum şi cu unitatea de control unică
WinMaster cu sistem de curățare complet automatizat
încorporat.

Tancul este complet controlat, monitorizat şi
înregistrat prin WinMaster, unitatea de comandă care vă
permite un control complet asupra funcționării tancului.

Misiunea noastră: lapte răcit si stocat conform

În variantele de peste 14.000 de litri, tancul este dotat
cu capete de pulverizare, pompe şi agitatoare duble,
pentru a asigura calitatea laptelui.

Date privind tancul de răcire a laptelui LASER

DF95L

Tancul LASER poate fi livrat în nouă variante de volum şi poate fi adaptat la nevoile
dvs. de poziționare şi conectare a echipamentului. În variantele de peste
14.000 litri, tancul este dotat cu capete de pulverizare, pompe şi agitatoare
duble, pentru a asigura calitatea laptelui.
Tancul de răcire a laptelui este confecționat integral din oțel inoxidabil şi
din materiale reciclabile. Se sprijină pe un cadru cu picioare care asigură un
transport uşor.

Un sistem de răcire care reduce costurile de exploatare
• Conceput pentru exploatare economică pe durata
răcirii laptelui.
• Răcire prin expansiune directă
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• Sistemul de răcire este compus din diverse module,
permițând astfel adaptarea unității de condensare la
nevoile dvs.
• Mai multe vaporizatoare asigură o răcire optimă a
laptelui.
• Prevăzut cu cel mai bun agent de răcire de pe piața
tancurilor de răcire a laptelui.
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• Toate componentele au calitate de vârf.
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Un sistem de control care comandă,
monitorizează şi înregistrează funcționarea
• Sistemul de control WinMaster, comandă,
monitorizează şi înregistrează funcționarea sistemelor
de răcire şi curățare şi performanța de agitare.

Volum
(litri)

Lățim e
l

• Performanța de răcire este optimizată conform specificațiilor dvs.
• Paleta de agitare poate funcționa la două viteze, pentru a face procesul de
agitare a laptelui cât mai lin posibil.
• Sistemul de curățare are 8 stadii şi trei programe de curățare diferite dintre
care puteți alege, obținând astfel maximă flexibilitate.
• Pompele dozatoare asigură în fiecare caz dozarea corectă şi împiedică
supradozarea detergentului.
• După fiecare ciclu de curățare, unitatea pompei este golită automat de apă.
• Alarma integrată se declanşează automat în caz de defecțiune.
• Temperaturile pot monitorizate în timp, de exemplu pe o perioadă de 60 de zile.
(Consultați broşura individuală a produsului).
• Sistemul WinMaster afişează informațiile şi instrucțiunile prin simboluri grafice şi
opțional, poate trimite un SMS către un telefon mobil în caz de declanşare a unei alarme
sau poate trimite către un computer un e-mail cu un grafic WinGraph, dacă este necesar.
Capul de pulverizare se poate roti cu 360°
• Considerat cel mai bun cap de pulverizare de pe piață.

Lungim e
(fără unitatea
de condensare)

Înălțime Înălțime
HT
HM

Masă
kg

9000

2040

4350

2350

2425

1170

10000

2040

4750

2350

2430

1300

12000

2040

5530

2350

2440

1550

14000

2240

5400

2600

2690

1730

16000

2240

6060

2600

2710

1965

18000

2240

6710

2600

2720

2210

20000

2450

6350

2780

2875

2350

26000

2450

8000

2780

2900

2740

30000

2450

9100

2780

2930

3200

Aceste măsurători globale (în mm) includ scara,
sistemul WinMaster şi agitatorul.
Înălțimea (HT) = Înălțimea normală de transport + 65mm pentru sabotul de
blocare.
Înălțimea de montare (HM) = Înălțimea maximă la un unghi de 3% al tancului.
Demontarea agitatorului va reduce înălțimea totală cu aprox. 250 mm.

• Datorită rotației de 360°, se ajunge până la cea mai
mică suprafață care a intrat în contact cu laptele.
• Rulmenții cu bile asigură o rotație fără frecare.
Capacul gurii de vizitare poate deschis cu o mână
• Deschidere laterală care poate fi manevrată cu o
singură mână.

Service oriunde aveți nevoie
Clienții noştri sunt foarte importanți pentru noi. De aceea, echipa noastră de
suport tehnic vă stă oricând la dispoziție; colaboratorii din rețeaua noastră se vor
asigura că primiți asistență tehnică adecvată şi piese de schimb conforme ori de
câte ori aveți nevoie de ele.
Tancurile noastre sunt compatibile cu toate tipurile de sisteme de muls
şi sunt conforme cu toate normele UE.

Suport tehnic la tel. +40 264 280 887

Misiunea noastră: lapte răcit si stocat conform
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