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APV Flex-Mix™ Family tootesari
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Ühtlane ja tõhus segamine
APV Flex-Mix™ segamislahendused on suure jõudlusega, paindlikud ja
usaldusväärsed – tänu neile õnnestub teil kaasas käia kliendi muutuvate
nõudmistega.

Paindlikkus
•	 Ulatuslik valik 

segamisfunktsioone
•	 Toodete kiire vahetatavus 

vastab klientide muutuvatele 
vajadustele

•	 Tänu kohandatavusele on 
lihtne muuta retsepte ja 
minna üle uutele toodetele

Ühtlus
•	 Ühtlaste ja keeruliste segude 

toodangu ennustatavus
•	 Suuremahulist tootmist toetab 

arenenud tehnoloogia ja 
täpsuse kontroll

•	 Vähem äravisatavaid tooteid 
ja minimaalne kadu suurendab 
tootlikkust

Usaldusväärsus
•	 Tõestatult usaldusväärne üle 

80 aasta, sadu kliente kõikjal 
maailmas

•	 Lihtne puhastada, mistõttu uuele 
tootele üleminek käib kiiresti

•	 Vähene hooldusvajadus, et 
tootmine oleks optimaalne

Ohutus
•	 Erakordselt kõrge 

hügieenistandard ja ulatuslik 
jälgitavus suurendavad 
toiduainete ohutust

•	 Tervise- ja ohutusnõuete 
järgimine

•	 Kavandamisel on mõeldud
•	 kasutaja mugavusele ja 

ohutuseleInvesteering tasub
end kiiresti ära 

•	 Vähene hooldusvajadus ja 
suurem jõudlus

•	 Kontrollitud usaldusväärsus 
tagab pika kasutusea

•	 Ülemaailmne hooldus- ja 
varuosateenus optimeerivad 
jõudlust

Ennetav tugi
•	 Innovatsiooniteenused
•	 Seadmestiku rent
•	 Tehniline paigaldustugi 

SPX asjatundjatelt

80 aasta
pühendumuse
kogemused
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Kas teie segistid on piisavalt paindlikud,  
et vastata klientide muutuvatele vajadustele?

Seitse head põhjust valida Flex-Mix™

Paindlikkus

Täisvarustusega katsekeskus

Kõige laiem valik segisteid

Ohutus  

Investeering tasub end kiiresti ära

Ennetav ja asjatundlik paigaldustugi

Toodete kvaliteedi paranemine

APV Flex-Mix™ tootesari aitab meierei-, toidu-,
joogi- ja hügieenitööstuse klientidel:

•	 Arendada uusi tooteid ja protsesse
•	 Parandada tootmise efektiivsust
•	 Hoida ühtlast kvaliteeti
•	 Vähendada tootmiskulusid

Flex-Mix™ –
rohkem kui lihtsalt
masin

Innovatsioon ja
efektiivsus, mis
toovad turul edu

Ammendav valik
segisteid kõigiks
vajadusteks

•	 Segisti, mis suudab töötada erinevates rakendustes. Kas kõlab ahvatlevalt? 

•	 Kas arenenud tehnoloogia, kättesaadavus, usaldusväärsus ja ennustatavus 
kõlab nagu edukas kombinatsioon? 

•	 Kas aktiivne klienditeenindus, ennetav hooldus ja varuosade kiire tarne 
kõlab veenvalt?

6203-04-07-2012-EST
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Hügieenilised segistid

Segisti Flex-Mix™ Liquiverter
Liquiverteri töö põhineb pöörissegamisel.
Vedelik valgub ümber pulbri ning liigub aluse
küljes oleva segistipea suunas.

Segisti Flex-Mix™ Instant
Pulber imetakse pöörlevasse vedelikku.
Hajutatud pulber homogeniseeritakse – see
juhitakse läbi mahuti kõrval oleva segistipea.

Segisti Flex-Mix™
Suure viskoossusega tooted juhitakse segisti
suunas aluse keskel oleva segamispea abil.
Pöörispump võib ajada toote läbi segamispea
mitu korda.

Flex-Mix™ Power
Gaasi aseptilist sissepritset kasutatakse
süsihappegaasiga toodete valmistamisel.
Tõhusaks emulgeerimiseks doseeritakse vedelik
rootori ja staatoriga varrassegistisse.
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Töötlusseade 
Mitmeotstarbeline tööt-
lusseade, mis töötleb eri-
ti kõrge viskoossusega 
tooteid
 -  Emulgeerimisvõimsus
 -  Pastöriseerimine 
(otsene – kaudne 
soojendus)

 -  Vaakumsegamine – 
õhueemaldus

 -  Osakeste hajutamine

Võimsus 
Varrassegisti
 -  Aseptiline õhustamine
 -  Tõhus emulgeerimine

DAR 
Liinisegisti
 -  Madala viskoossusega 
vedeliku segamine kõrge 
viskoossusega vedelikkuTPX

Staatiline liinisegisti
-  Sobib hästi kahe madala 

viskoossusega vedeliku 
segamiseks

TPM 
Segamine põhineb puh-
vermahuti kaudu toimuval 
ringlusel
 -  Hästi lahustuvate 
pulbrite hajutamiseks

Liquiverter
Inline/batch mixer for 
recombination
 - Handles medium solid levels

Kiir 
Liini-/partiisegisti rekom-
bineerimiseks, põhineb 
vaakumtehnoloogial
 -  Töötleb suuri 
kuivainekoguseid

 -  Tõhus emulgeerimine
 -  Vaakumsegamine – 
õhueemaldus

 -  Töötlemise käigus ei teki 
tolmu

 - Pidevtootmine
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Abiks valimisel

Vedeliku ja pulbri
segamine?

Vedeliku ja vedeliku 
segamine?

Osakesed?

EI

EI

Pulber, mis segatakse 
vedelikuga

Vedelik, mis 
segatakse teise 
vedelikku

Osakesed?

Viskoossus?

Pulbri maht?

Segisti Flex-Mix™
Poolfabrikaadid, 
sulatatud juust, 

moosid, puuviljatooted, 
maiustused, hügieen

SUUR

SUUR

Toodet saab pumbata
tsentrifugaalpumbaga
(viskoossus <1000 cP)

Kastmed, kus on liha- või aedviljatükke, 
ainult aedviljatükke jms.

Toodet ei saa pumbata tsentrifugaalpumbaga 
(viskoossus 1000 – 100 000 cP)

Õhu 
juurdesegamine?

Võimsus?

Vedeliku 
doseerimine?

Lõpptootest on
õhk eemaldatud?

Segisti Flex-Mix™ Instant
Uuesti kokku segatud 

tooted, imikutoit, koor, jäätis, 
hügieen, kastmed

Segisti Flex-Mix™ 
Liquiverter

Maitsestatud piim, uuesti 
kokku segatud piim, joogid, 

siirupid, tärklisesetted, 
kastmed, supid

Flex-Mix™ TPM+
Uuesti sisse segatud 

suhkur, piim, 
šokolaadipulber

VÄIKE

JAH

EI

JAH

JA
H

Pulbri käsitsi kallamine otse 
segistisse
(väike maht, < 5t/h)

Pulbri lisamise ajal lisatakse
õhku alarõhust kõrgemal
tasemel

Pulbri automaatne töötlus 
Pulbri käsitsi kallamine otse 
(suur maht, > 5t/h)

Tootest õhu 
eemaldamiseks vajalik                                      
    vaakumtehnoloogia

Õhu/hapniku kogus
mõjutab lõpptoote
kvaliteeti

Vedelikud, mis on doseeritud otse 
segistisse, nt siirup, tomatipüree

Vaja on võimsust, et vähendada osakeste 
suurust nt pastade või emulsioonide    
         valmistamisel

Kaks madala viskoossusega vedelikku 
segatakse harilikult staatilise segistiga

Segamine? Staatiline?
Flex-Mix™ Static

Piim/vesi
Suhkrulahus/piim

Puhastatud vesi/piim
Piim/koor

JAH JAH

Vedelik, mis segatakse
teise vedelikku

Segamisel ühendatakse
ettevaatlikult vähemalt
kaks vedeliku ühtlaseks
vedelikuks

Võimsus?

Õhustamine?

Emulgeerimine?

Flex-Mix™ DarMix+
Võisegu

Piim/siirup
Piim/koor

Flex-Mix™ PowerMixer
Vahustatud magustoidud, 

vahud, emulsioonid (nt 
dieetmäärded)

JAH

JAH

EI

E
I

JA
H

Emulgeerimiseks on
vaja suurt võimsust

Raskesti töödeldavad, nt kõrge
viskoossusega vedelikud segatakse
enamasti dünaamilise segistiga

Õhustatud tooted nagu šokolaadivaht vajavad süsteemi, kus tootes 
olev õhk stabiliseeritakse mehaaniliselt, rakendades suurt võimsust

E
I

E
I

E
I

E
I

E
I

JA
H

JA
H

JA
H

JAH

VÄ
IK

E
VÄ

IK
E

E
I

Emulsioonid nõuavad enamasti suu-
remat võimsust kui see, mida pakub 
DAR-segisti
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Proovi
enne kui

investeerid

Maailma kõige 
ulatuslikum segistite 

valik

Innovatsioonikeskuse 
teenused põnevate 
uute toodete jaoks

Klientide eelistus 
rohkem kui 40-s eri 

riigis

Kogenud insenerid 
aitavad rakenduste 

arendamisel ja 
kasutamisel

SPX-tööstussegisteid kasutavad kliendid saavad 
nautida disaini-, rakendus- ja katsetusasjatundjate 
ulatuslikku tööd ja teenuseid. Teenused on järgmised:

•	 Kogenud rakendusinsenerid, kes võivad aidata välja 
arendada uusi rakendusi ja kohandada seadmeid 
kindlate rakendus- ja tootmisnõuetele järgi 

•	 Innovatsioonikeskus, kus kliendid saavad 
rakendusi katsetada, et tagada nende kohalduvus 
kaubanduslikuks tootmiseks 

•	 Seadmete rent kas proovikasutuseks või 
täiemahuliseks tootmiskatsetuseks kliendi ruumides 
ja ühendatuna kliendi tootmisseadmetega

Ülemaailmne teenindus kohapeal
SPX pakub ööpäevaringset kliendituge ja
tehnilist tuge, samuti hoolduslepingul põhinevaid
varuosalahendusi. Ülemaailmne müügi- ja
teeninduskeskuste võrgustik aitab rohkem kui 40
riigi klientidel hoida SPX-seadmete abil stabiilset
kvaliteeti ja jõudlust.

Inimesed tõhusate masinate taga



TEAVE ETTEVÕTTE S PX KOHTA

Asub Charlotte, North Carolina, SPX Corporation (NYSE: SPW) on globaalse Fortune 500 multitööstuse tootmisliider 
Lisateavet saate veebisaidilt www.spx.com.

S PX FLOW TECH NOLOGY

Pasteursvej 

DK-8600 Silkeborg, Taani

Telefon: +45 70 278 278     

Faks:  +45 70 278 330

SPX jätab endale õiguse rakendada uusimaid disaini- ja materjalimuudatusi sellest ette teatamata ja kohustusi võtmata.

Brošüüris nimetatud omadused, funktsioonid, materjalid ja mõõtmed on mõeldud üksnes informatiivsena ning neile võib toetuda vaid juhul, kui need kinnitatakse kirjalikult. 

Teabe saamiseks toodete kättesaadavuse kohta teie piirkonnas võtke ühendust kohaliku müügiesindajaga. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.spx.com.

Roheline “>” on ettevõtte SPX Corporation, Inc. kaubamärk

AVALDATUD: 07/2012   6203-04-07-2012-EST

COPYRIGHT © 2009 SPX Corporation

S PX FLOW TECH NOLOGY

Käära tee 37, Laiaküla

74008 Viimsi vald 

Estonia 

Tel:  +372 590 29624

Tegevuskohad maailmas


