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NOPEA TOI M ITUS, KOR KEA LAATU

Putkimallista mehunpastörointilaitetta voidaan käyttää mehuille, virvoitus-

juomille, tee- ja kahvijuomille sekä vedelle.

HYÖDYT

Putkimallinen mehunpastörointilaite on joustava ratkaisu, joka voidaan toimit-

taa, asentaa ja ottaa käyttöön hyvin lyhyessä ajassa, ja tarjoaa ainutlaatuisia 

etuja:

•	 modulaarisen järjestelmän täydellinen joustavuus

•	 standardimalliin perustuva helppo ja nopea asennus esiasennettuna ja 
tehtaalla vedellä testattuna

•	 kytke ja ota käyttöön

•	 automaattiohjaus

•	 nopea tuotannon kasvu

•	 helppo ja edullinen ylläpito

•	 integrointi olemassa olevaan ohjausjärjestelmään

•	 joustava sijoittelu pienessä tilassa vähän tilaa vievän alusta-asennuksen 
ansiosta

•	 suorituskyky 3 000–35 000 l/h

•	 pienet investointikustannukset

•	 maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa, korkea investoinnin tuotto-
prosentti pitkän huoltoiän ansiosta

•	 maailmanlaajuinen saatavuus ja SPX:n maailmanlaajuinen huolto ja tuki

OPTI MAALI N E N TUOTTO
•	 kaikkiin tarpeisiin sopiva laaja suorituskykyvalikoima 

PI E N I I NVE STOI NTI
•	 mahdollistaa täyden tuotantokapasiteetin saavuttamisen sekä ihanteellisen 

tehokkuuden ja investoinnin tuottoprosentin minimisijoituksella 

ALHAI S ET KÄYTTÖKUSTAN N U KS ET
•	 hyvä energian talteenotto

JOUSTAVU US
•	 pystyy käsittelemään alhaisen viskositeetin omaavia tuotteita sekä kuituja 

ja hedelmälihaa

KOR KEA LAATU JA TU RVALLI SU US
•	 pastörointilämpötilan automaattinen säätely

•	 automaattinen virtaussuunnan vaihto (alipastörointi)

•	 jatkuva tallennus mahdollistaa kattavan jäljityksen

Tiukkaan laadunvarmistukseen yhdistetty 

laadukas valmistus takaa, että SPX:n 

vertaansa oleva APV-tuotevalikoima 

on korkeimpien kansainvälisten 

hygieniastandardien mukainen. SPX vastaa 

turvallisten, korkealaatuisten elintarvikkeiden 

tuottamisen maailmanlaajuisiin, kasvaviin 

paineisiin tuotteilla, joiden puhdistaminen on 

helppoa, ja jotka vaativat mahdollisimman 

vähän arvokkaita voimavaroja, kuten energiaa. 

APV-tuotesarjaan kuuluu laaja valikoima 

pumppuja, venttiileitä, lämmönsiirtimiä, 

sekoittimia ja homogenointilaitteita, jotka 

on suunniteltu käytettäviksi elintarvike-, 

meijeri- ja panimoteollisuudessa sekä 

kemianteollisuudessa, terveydenhuollossa, 

lääketeollisuudessa ja raskasteollisuudessa.

APV FX SyStemS™ -järjeStelmät

APV Factory Express (FX) Systems 

-järjestelmät ovat korkealaatuisia, alustalle 

asennettavia ja nopeasti käyttöönotettavia 

Plug & Produce -sovellusratkaisuja, joita 

SPX markkinoi APV-tuotemerkillään. Ne on 

suunniteltu eri puolilla maailmaa toimiville 

meijerituotteiden, juomien ja elintarvikkeiden 

valmistajille, jotka tarvitsevat korkealaatuisia, 

turvallisia ratkaisuja laitosten uusimiseen tai 

laajentamiseen lyhyellä toimitusajalla. SPX:n 

suunnittelemiin, rakentamiin ja vahvistamiin, 

standardoituihin moduuleihin perustuvien 

APV FX -järjestelmien tarjoamia hyötyjä ovat 

todistettu SPX:n tekniikka ja automaatio, ja 

ne ovat maailmanlaajuisten alan standardien 

mukaisia.

Kasvata tuotantomääriä nopeasti 
minimi-investoinnilla
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Tyypillisiä tuotesovelluksiaTE HOKAS CI P-JÄRJ E STE LMÄ
•	 täysin käyttövalmis CIP-järjestelmä

LYHYT TUOTANTOAI KA
•	 kukin moduuli sisältää täydelliset asennusohjeet, joiden avulla asen-

taminen ja liitännät on nopea suorittaa

TOD I STETTUA LUOTETTAVU UTTA
•	 SPX:n asiantuntijat ovat testanneet kaikki yksiköt ennen toimitusta

•	 nopea asennus ja käyttöönotto

•	 todistettua toimivuutta ja suorituskykyä 

STAN DAR DOITU AVAI M ET KÄTE E N -TOI M ITUS
•	 alustalle asennettava, vähän tilaa vievä pastörointijärjestelmä

•	 nopea toimitus

•	 käyttöönotto

•	 valmis paketti – kaikki samaan hintaan

LI SÄVAR USTE ET
•	 liitäntä alipaineilmanpoistolaitokseen

•	 jäähdytys 5°C:een kylmällä vedellä 1°C:ssa

•	 CIP-järjestelmä automaattisella annostuksella säiliöistä tai kiertojoh-
dosta

•	 PLC-ohjain

•	 reikänauhatallennus

•	 Ethernet-liittymämoduuli

H UOLTO JA TU KI
•	 räätälöidyt huolto- ja ylläpitosopimukset

•	 aitojen SPX-varaosien maailmanlaajuinen toimitus

•	 sovelluskonsultointi

•	 sovellustestaus SPX:n innovaatiokeskuksessa

•	 asiakaskohtaiset laitteet/välineet

PASTÖROI N N I N AS IANTU NTI JA

SPX:n innovaatiokeskus sijaitsee Silkeborgissa, Tanskassa. Se tarjoaa 

pilottilaitostilat ja sovelluskehityksen asiantuntemuksen käyttöön asi-

akkaille, jotka haluavat testata uusia prosesseja, optimoida olemassa 

olevia prosessiparametreja ja varmistaa tuotannon skaalattavuuden. 

Laitosta voi myös vuokrata, jolloin asiakkaat voivat suorittaa kokeita 

omissa tiloissaan.

SPX:n ei-aseptisten kuumennusjärjestelmien valikoima on mukautettu 

kansallisten lakien ja säädösten mukaiseksi.

mehu

tee- jA KAhVijuomAt

VirVoituSjuomAt

VeSi



Sijainnit maailmalla:
APAC

S PX FLOW TECH NOLOGY

Email: ft.apac.fxqueries@spx.com

AM E R I KKA

S PX FLOW TECH NOLOGY

Email: ft.americas.fxqueries@spx.com

E M EA

S PX FLOW TECH NOLOGY

Email: ft.bydgoszcz.fxqueries@spx.com

S PX FLOW TECH NOLOGY

Pasteursvej 

DK-8600 Silkeborg, Denmark

Puhelin: +45 70 278 278 

Faksi:  +45 70 278 330
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