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Nabízíme Vám téměř 50 let zkušeností v
oboru potravinářského průmyslu. 

Detail precizně ručně vyleštěného ventilu z našeho plniče VoluFill CDS 1 Naše technologie Váš úspěch

Jsme rodinná společnost zabývající se vývojem a výrobou dílčích tech-
nologií a výrobních celků pro potravinářský průmysl. V oboru působíme 
již od  roku 1966. Základem našeho podnikání je dobré řemeslo a hledání 
nových řešení.

Používáme nejmodernější technologie a současně klademe důraz na jed-
noduchou montáž i údržbu všech zařízení.  Naším cílem je poskytnout i 
těm  nejmenším zákazníkům kvalitu, které je běžně dostupná pouze
u  větlkých výrobců a mezinárodních koncernů.

NA ČEM 
STAVÍME 



COMBI PLNĚNÍ

Na základě několikaletého vývoje a zkoušek se 
nám podařilo vyvinout univerzální plnící ventil, který 
s řadou výhod dokáže plnit skleněné lahve i plechovky bez 
kompromisů. 

Našim zákazníkům přinášíme možnost plnit lahve a téměř v zápětí 
přejít na plechovky. Systém je založený na odměrném plnění s maneticko-
indukčním průtokoměrem Dosimag od firmy Endress Hauser. Řízení plnících ven- 
tilů je postaveno na platformě Siemens S7.

Možnost plnit lahve i plechovky

HLAVNÍ RYSY COMBI PLNĚNÍ

• velmi jednoduchá přestavba

• skvělá sanitovatelnost

• vysoká přesnost

• spolehlivost 



• technologie velkých pivovarů nyní 

  dostupná pro všechny

• vysoká flexibilita i v oblasti s 

 nízkým výkonem

• široký sortiment obalů na jednom 

  zařízení

• cenově výhodná varianta

• vysoká kvalita plnění

VÝHODY COMBI PLNĚNÍ

MODULÁRNÍ 
KONCEPCE
Základ plnícího ventilu je stejný pro všechny 
druhy obalů. To nám umožňuje uspokojit téměř 
všechny zákazníky a poskytovat servis té nejvyšší 
kvality. Díky tomu je pro provozovatele přechod na odlišný
obal tak jednoduchý. Samozřejmostí je ten nejvyšší standart sani-
tovatelnosti vnitřních i vnějších povrchů.

      Srdce našich plničů tvoří 
třetí generace ventilů s uni-

kátním systémem vedení kapaliny.

KVALITA PLNĚNÍ



   FORMÁTOVÉ 
DÍLY

  JEDNODUCHÁ VÝMĚNA DÍLŮ 
PRO RŮZNÉ FORMÁTY

Pro změnu formátu jsou zde
rychlovyměnitelné formátové 

díly. Snadno tak lze ventily přizpů-
sobit pro plnění do lahví nebo 

plechovek. Mění se pouze spodní
 část ventilu viz. vizualizace.

KVALITA PLNĚNÍ



UPGRADE 6-12 VENTILŮ

Průměr 540 mm

Počet plnících ventilů 6/12

Rozteč 282 mm/141 mm

Produkty pivo, sycené a nesycené nápoje

Plechovky Standard formát: 211/202

Opce: 204/202 to 300/209

Teploty produktu 1°C to 15°C

Obsah CO  3,0 g/l to 6.0 g/l 

VZOROVÁ DATA

Naše rotační stroje jsou konstruovány modulárně s možností up-
gradu na dvojnásobný počet plnících ventilů. To znamená dnes 

koupíte stroj pro výkon 1500 lahví nebo plechovek za hodinu 
a v budoucnu bez výměny stroje pouze s dokoupením 

rozšiřující sady zdvojnásobíte výkon na 3000 L/hod. 
Tato možnost je dostupná u variant viz. níže.
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  PRŮMĚR PLNIČŮ      POČET VENTILŮ

06 12540 mm  

08 16720 mm  

12 241080 mm  

²  



Specific output [cans/hour]* (parameter: Beer 5.6 g/CO  5°C) 

* V závislosti na objemu plechovky a vlastnostech produktu

3000
1500

2123
2150

5500
2750

5700
2850

6700
3350

6900
3450

7200
3600

7800
3900

1000 ml

710 ml [24 oz US]

500 ml

474 ml [16 oz US]

355 ml [12 oz US]

330 ml

300 ml

250 ml

12 ventilů

  6 ventilů

²  



CRAFT PLNĚNÍ

Stovky kusů za hodinu

Pro malé výrobce nabízíme kompaktní stolní 
pracoviště, které se zkládá z myčky-plniče-
zavíračky -etikeovačky. 

Malé řemeslné pivovary začaly v poslední době vařit-
prvotřídní piva té nejvyšší kvality. S tim ruku v ruce 

jde poptávka po možnosti stáčení se stejnou kvalitou 
a péčí jako stáčí velcí producenti. Snaha je jediná. DbB-

ré pivo nekazit a dostat jej do obalu tak dobré jak bylo 
uvařeno. Pro takové zákazníky máme řešení zahrnující 

malé stolní zařízení či celá pracoviště.



CRAFT PLNĚNÍ

Pro ty nejmenší provozy máme jednoduché
zařízení vycházející z klasického hladinového přetla-
kového plnícího ventilu. Tyto stroje startují výkonově 
na 120 BPH. I takto malý stroj je kvalitativně plněním srovna-
telný s TOP producenty. Zároveň je připraven na doplnění druhého
modulu, který umožní zdvojnásobit výkon.

ZAŘÍZENÍ 
PRO „MALÉ“ 

ŘADA ZAŘZENÍ PRO 
MALÉ VÝROBCE ZAHRNUJE

• PLNIČE

• ZAVÍRAČKY LAHVÍ 

• ZAVÍRAČKY PLECHOVEK

Řízení plnících ventilů je postaveno na 
platformě Siemens S7.

Stolní etiketovačka Ersom LabelSuperUltra Mazuec

• ETIKETOVAČKY

• VYSTŘIKOVAČKY



TECHNICKÉ PARAMETRY
Plnič Počet ventilů Výkon 0,5L Obaly Auto/manuall

Prefill EPH 1 1 150 LPSPET M

Prefill EPH 2 2 300 LPSPET M

Volufill CGP 2 2 300 LPSPET M

Plnič Počet ventilů Výkon 0,5L Obaly Auto/manuall

Volufill CGP 6 6 2500 LPSPET A

Volufill CGP 8 8 4000 LPSPET A

Volufill CGP 12 12 5500 LPSPET A

Volufill CGP 16 16 7500 LPSPET A

Volufill CGP 24 24 11500 LPSPET A



REFERENCE

PIVOVAR MANILA FILIPÍNY

LIHOVAR ŠAMORÍN

PIVOVAR OHRADA

JAROŠOVSKÝ PIVOVAR

ZÁMECKÝ PIVOVAR FRÝDLANT

PIVOVAR CLOCK POTŠTEJN

ŽELIVSKÝ KLÁŠTERNÍ PIVOVAR

CHMELAŘSKÝ INSTITUT ŽATEC

PIVOVAR TRAUTENBERK

PIVOVAR NOVÁ PAKA

PIVOVAR STAROPRAMEN

PIVOVAR STAROBRNO
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