
APV FX Tejpasztőröző Egység
APV FX SYSTE M S™



6211-02-04-2012-H

APV FX systems™

Az APV Factory Express (FX) rendszerek 

csúcsminőségű, alapkeretre szerelt, gyorsan 

csatlakoztatható megoldások, melyeket 

az SPX forgalmaz saját APV márkaneve 

alatt. A berendezés világszerte a tejtermék-, 

üdítő- és élelmiszergyártók számára készült, 

akik rövidebb átfutási időt szeretnének 

jó minőségben, vagy alacsony kockázatú 

megoldásokat gyártósoruk fejlesztéséhez 

vagy bővítéshez.  A szabványosított modulok 

alapján, melyeket az SPX építi és támogatja, 

az APV FX Systems™ bizonyított APV/SPX 

mérnöki megoldásokat és automatizálást 

nyújtanak, és megfelelnek a globális ipari 

szabványoknak.

GYOR S S ZÁLLÍTÁS, MAGAS M I NŐS ÉG

Az APV FX tejpasztőröző friss tej pasztőrözésére használható.

E LŐNYÖK

Az APV FX tejpasztőröző rugalmas megoldás, mely rövid idő alatt leszállítható, 

telepíthető és üzembe helyezhető, és az előnyök egyedi kombinációját nyújtja:

•	 Moduláris rendszer a teljes rugalmasság érdekében

•	 Előszerelt és gyárilag vízzel tesztelt a gyors és egyszerű telepítés érdeké-
ben, a szabványosított kialakítása révén

•	 Egyszerű csatlakoztatás és működtetés

•	 Automatikus vezérlés

•	 Gyors gyártási kapacitás növelés

•	 Kisebb termékveszteség

•	 Integrálás meglévő vezérlőrendszerrel

•	 Alapkeretre szerelt kivitel a rugalmas áthelyezhetőség érdekében

•	 Kapacitása: 3 800–35 000 l/óra

•	 Alacsony befektetési költségek

•	 Rövid megtérülési idő és magas profitabilitás a hosszú élettartam során

•	 Az SPX teljes körű szerviz és támogatás globális elérhetősége

OPTI MÁLI S TE LJ E S ÍTM É NY

•	 A kapacitás széles választéka, mely illeszkedik minden igényhez 

KI S E B B B E R U HÁZÁS

•	 A teljes gyártási kapacitás kihasználását teszi lehetővé, optimalizálva ezzel 
a hatékonyságot és a profitabilitást, minimális beruházás mellett 

MAGAS S Z I NTŰ M I NŐS ÉG É S B I ZTON SÁG

•	 A pasztörizálási hőmérséklet automatikus szabályozása

•	 Automatikus átváltószelep

•	 Folyamatos adatrögzítés a teljes nyomonkövethetőségért

A kiváló mérnöki tervezés és a szigorú 

minőségellenőrzés együtt biztosítja, hogy 

az SPX páratlan APV-termékcsaládja 

megfelel a legszigorúbb nemzetközi 

higiéniai szabványoknak. A biztonságos és 

csúcsminőségű élelmiszerek szállítására 

világszerte egyre nehezedő nyomás fényében, 

minden SPX terméket úgy terveztek, hogy 

könnyű legyen azokat tisztítani, miközben 

minimális legyen az értékes erőforrások, 

például az energia felhasználása. Az 

APV-termékportfólió szivattyúk, szelepek, 

hőcserélők, keverők és homogenizátorok 

széles skáláját tartalmazza, melyek az 

élelmiszer-, tej- és söriparban, valamint a 

vegy-, gyógyszer- és nehéziparban illetve az 

egészségügyben használhatók.

Növelje a teljesítményt minimális 
befektetéssel
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Jellemző termékalkalmazásHATÉ KONY CI P

•	 Teljes körű CIP előkészítés

RÖVI D GYÁRTÁS BA ÁLLÍTÁS I I DŐ

•	 Minden modulhoz teljeskörű telepítési dokumentációt biztosítunk, a 
gyors összeszerelés és csatlakoztatás érdekében

B I ZONYÍTOTT M EG B Í Z HATÓSÁG

•	 Minden egység teljes körű tesztelése vízzel az SPX szakemberei 
által, a szállítást megelőzően

•	 Gyors telepítés és üzembe helyezés

•	 Bizonyított funkcionalitás és teljesítmény 

S ZABVÁNYOS ÍTOTT,  KU LCS RA KÉ S Z CSOMAG

•	 Alapkeretre szerelt pasztőröző rendszer

•	 Gyors leszállítás

•	 Üzembe helyezés

•	 Minden a csomagban – minden az árban

OPCIÓK S Z É LE S VÁLAS ZTÉ KA

•	 Homogenizátor

•	 Csöves hőcserélők

•	 Kilevegőztető

•	 Fölöző

•	 PLC-vezérlés

•	 Hűtés az áramlási irány átváltása esetén 

S Z E RVI Z É S TÁMOGATÁS

•	 Testreszabott szerviz és karbantartási megállapodások

•	 Eredeti SPX pótalkatrészek szállítása bárhová

•	 Szaktanácsadás

•	 Az alkalmazás tesztelése az SPX Innovációs központjában

•	 Ügyfélspecifikus berendezés/műszerezés

EGYE D I U HT-S ZAKÉ RTE LE M

Az SPX Flow Technology világelső az UHT 

feldolgozásban, a kipróbált és tesztelt UHT-megoldások 

átfogó portfóliójával, amely lemezes, csöves, injekciós 

és infúziós UHT-technológiákat foglal magába.

Az SPX Innovációs Központ székhelye Silkeborg, 

Dánia, ahol egy olyan kísérleti méretű kombinált 

UHT-berendezés is üzemel, mely alkalmas az összes 

UHT-módszer tesztelésére. Ez a kísérleti méretű 

berendezés hasznos azon partnereink számára, akik 

szeretnének új technológiákat kipróbálni és a már 

meglévő technológiai paramétereket optimalizálni, az 

eredmények üzemi méretű gyártásra adaptálhatósága 

mellett. A berendezés bérelhető is, így partnereink akár 

saját telephelyükön is tesztelhetik.

tejtemék

Friss tej



S PX FLOW TECH NOLOGY

Pasteursvej

DK-8600 Silkeborg, Dánia

Telefon: +45 70 278 278    

Fax:  +45 70 278 330

Az SPX fenntartja a jogot, hogy értesítés és kötelezettség nélkül alkalmazza a legújabb terveket és anyagmódosításokat végezzen.

A jelen tájékoztatóban található tervezési jellemzők, szerkezeti anyagok és méretek információs jellegűek és csak írásos megerősítés esetén hagyatkozzon rájuk. A termék, 

adott régióra érvényes elérhetőségére vonatkozóan keresse fel helyi viszonteladóját. További információkért látogassa meg a www.spx.com weblapot.
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AZ S PX-RŐL

Az SPX Corporation (NYSE: SPW) székhelye az észak-karolinai Charlotte-ban van. A Fortune 500-as listáján szereplő vállalat, több 
iparágban is vezető globális gyártó. 
További információkért látogasson el a www.spx.com weboldalra.


