
SZATURÁLÓ 

 

A berendezés készül: 1000; 2000; 3000 l/h teljesítményű kivitelben. 

Külső megjelenésében azonos, csak méretbeli eltérés van közöttük. 

 Készülhet 1fázisú (220v) vagy 3fázisú (380v) kivitelben 

Méret:         szélesség              mélység              magasság 

1000 l/h        560 mm              460 mm               1800 mm 

2000 l/h        600 mm              500 mm               1800 mm 

3000 l/h        760 mm              500 mm               1800 mm 

 

Energiafelvétel:    1000 l/h           2000 l/h            3000l/h  

       220 v              1,5 kw               3 kw               4,5 kw  

       380 v             0,75 kw            1,5 kw             3,25 kw 

 

-automatikus és manuális szintvezérlés 

( a szintvezérlő elektronika esetleges meghibásodása esetén, 

 manuális üzemmódban tovább üzemeltethető) 

-üzembiztos 

-csendes üzemelés 

-egyszerű kezelhetőség 

-minimális szervízigény 
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KEVERŐLAPÁTOS SZATURÁLÓ 

 

 

Készül: 1fázisú (220v) vagy 3fázisú (380v) 
kivitelben. 

 
méret: szélesség mélység magasság 

1000 l/h 1000 mm 500 mm 1300 mm 

 

energiafelvétel: 220 v 380 v  

 1,75 kw 1 kw  

    

A keverőlapátos szikvízkészítő gép előnye a 
viszonylag alacsony üzemi nyomáson történő 

hatékony szaturálás. 

-automatikus és manuális szintvezérlés 
-üzembiztos 

-csendes üzemelés 
-egyszerű kezelhetőség 
-minimális szervízigény 
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KOMPAKT SZIKVÍZGÉP 

 

 

 

Szaturáló teljesítmény:  200 – 500 l/h 

Töltőcsapok száma:       1 – 2 

Ajánlott: 

- Cégeknek védőital előállítására. 

- Borászatoknak , vendéglátóegységeknek (egyedi 
megjelenésű palackok töltésére) 
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SZIKVÍZTÖLTŐ 

 

 

A szikvíztöltő alkalmas szénsavval dúsított víz 

szifonfejes palackokba történő palackozására. 

    A töltőgép félautomata töltőcsapokkal van szerelve, melynek lényege,  

hogy a palack behelyezésekor a töltőszelep automatikusan nyit 

 majd a palack levételének pillanatában elzár. 

A berendezés készülhet 2;- 3;- 4;- töltőcsapos, mechanikus és  

          pneumatikus kivitelben. 

 

Méret:               szélesség                   mélység                 magasság 

2 töltőcsapos     550 mm                   500 mm                  1400 mm 

3 töltőcsapos     800 mm                   500 mm                  1400 mm 

4 töltőcsapos   1050 mm                   500 mm                  1400 mm 

 

A mechanikus és a pneumatikus gép méretben megegyezik. 
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PALACKOZÓ 

 

A palackozó alkalmas víz;- szénsavas víz;- 

szörpadagolóval kiegészítve 

üdítőital palackozására. 

A berendezés készülhet: 2 és 4 töltőcsapos, mechanikus  

(pedálos) és pneumatikus kivitelben. 

 
Névleges kapacitás:    2 töltőcsapos              4 töltőcsapos 

                                  450 l/h                        900 l/h 
             

             Méret:    szélesség           mélység          magasság  
2 töltőcsapos      500 mm            500 mm          2100 mm 
 4 töltőcsapos      900 mm             500 mm          2100 mm  

 

Tölthető palack mérete:          0,2 L--- 2,5 L 
Tölthető palack anyaga:        üveg, műanyag 

 

  -automata és manuális szintvezérlés 

-egyszerű kezelhetőség 

-pontos és egyszerű töltetmennyiség beállítás 
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NAPITARTÁLY 

 

 

A szikvézgépet közvetlenül a vízhálózatra csatlakoztatni tilos, 
ezért előtértartály alkalmazására van szükség. 

 
Az előtértartály szintszabályzó,-vizleeresztő,-vízelvételi  

szeleppel van szerelve. 
 

Méretében alkalmazkodik az általunk gyártott  szikvízberendezéshez,de 
igény szerint más méretben is elkészíthető. 
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