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Sprawne i efektywne mieszanie 
Rozwiązania mieszania APV Flex-MixTM zapewniają wydajność, elastyczność 
i zgodność z szybko zmieniającymi się wymaganiami klientów.

Elastyczność 
• szeroki zakres technologii 

mieszania
• możliwość szybkiej zmiany 

produktu w celu zaspokojenia 
wymagań klienta

• uniwersalność w 
dostosowaniu do zmian 
receptury i nowych produktów

Stałość
• zapewniona przewidywalność 

przy wytwarzaniu złożonych 
produktów 

• zaawansowana technologia 
i precyzyjna kontrola na 
każdym etapie produkcji

• zmniejszenie strat i odpadów  
co podnosi wartość  produkcji 

Dostępność
• niezawodność sprawdzona 

przez setki klientów na całym 
świecie od ponad 80 lat

• łatwość mycia w celu 
szybkiej zmiany produktu 

• niskie koszty  obsługi i 
konserwacji przy optymalnej 
wydajności 

Bezpieczeństwo
• zapewnione  standardy 

higieniczne oraz wysoka 
identyfikacja produkcji w 
aspekcie jej bezpieczeństwa

• zgodność z wymogami BHP
• zaprojektowane dla 

komfortowej i wygodnej 
obsługi

Szybki zwrot z inwestycji
• niskie wymagania  

konserwacji przy wysokiej 
wydajności 

• sprawdzona niezawodność 
przy długim okresie 

• obsługa serwisowa i części 
zamienne dostępne na 
całym świecie

Aktywne wsparcie
• ciągłe innowacje 
• wynajem urządzeń
• wsparcie techniczne 

ekspertów SPX

80 lat 
doświadczeń
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Czy Twoje mieszalniki są wystarczająco elastyczne żeby 
sprostać zmieniającym się wymaganiom konsumentów?

Siedem powodów wyboru Flex-MixTM

Elastyczność

W pełni wyposażone centrum testowe

Najszerszy zakres dostępnych mikserów

Bezpieczeństwo

Szybki zwrot z inwestycji

Aktywne wsparcie ekspertów

Podniesienie jakości produktu

APV Flex-Mix™jest zaprojektowany dla przemysłu 
mleczarskiego, przetwórstwa żywności, przem. 
napojowego oraz kosmetycznego w celu: 

• rozwoju nowych produktów i technologii 
• uzyskania większej wydajności produkcji
• utrzymania stałej jakości 
• redukcji kosztów produkcji

Flex-MixTM

- więcej niż tylko 
maszyna 

Innowacyjność 
i skuteczność 

motorem twojego 
sukcesu rynkowegoSzeroka gama 

mikserów 
do każdego 

zastosowania

• mikser, który może obsługiwać wiele różnych aplikacji – czy to brzmi 
zachęcająco?

• zawansowana technologia, dostępność, niezawodność i 
przewidywalność – czy to nie brzmi jak obietnica sukcesu?

• aktywna obsługa klienta, przeglądy okresowe, szybkie dostawy części 
zamiennych - brzmi uspokajająco? 
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Miksery higieniczne

Flex-MixTM Liquiverter
Zasada działania tego urządzenie oparta jest o 
mieszanie z wykorzystaniem zawirowań.
Ciecz otacza proszek i kierowana jest w 
kierunku wirnika miksera w dole zbiornika.

Flex-MixTM Instant
Proszek jest zasysany pod wpływem próżni 
do cyrkulującej cieczy. Zawieszony w płynie 
proszek jest roztwarzany dzięki przejściu 
przez głowicę miksującą umieszczoną obok 
zbiornika. 

Flex-MixTM Processor
Produkty o dużej lepkości cyrkulują wewnątrz 
miksera dzięki znajdującemu się w środku 
mieszadłu. Wymuszona cyrkulacja zapewnia  
wielokrotne przejście produktu przez głowicę 
miksującą. 

Flex-MixTM Power
Wtrysk aseptycznego gazu stosuje się do 
produkcji produktów napowietrzonych. 
W celu efektywnego emulgowania, ciecz jest 
dozowana do wyposażonego w trzpienie 
mieszadła typu rotor - stator.
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Processor
Wszystko w jednym urządzeniu 
obsługującym produkty o dużej 
lepkości 
 - zdolność emulgowania
 - pasteryzacja (bezpośrednia i 
pośrednia obróbka termiczna)

 - mieszanie próżniowe – 
odpowietrzanie

 - dyspergowanie 
cząstek

Power
Przepływowy mikser  trzpieniowy
 - Aseptyczne napowietrzanie
 - Emulgowanie przy wysokich 
siłach ścinających

DAR
Mikser przepływowy
 - do mieszania cieczy o małej 

lepkości w cieczy o dużej 
lepkościTPX

Przepływowe mieszadło 
statyczne 
 - idealne do mieszania dwóch 
cieczy o małej lepkości 

TPM
Mikser szarżowy oparty o 
cyrkulację przez zbiornik 
buforowy
 - przeznaczony do 
roztwarzania łatwo 
rozpuszczalnych 
proszków

Liquiverter
Przepływowy /  szarżowy 
mikser do roztwarzania
 - przeznaczony do produktów 
o średniej zawartości suchej 
masy

Instant
Przepływowy /  szarżowy 
mikser  do roztwarzania, oparty 
o technologię próżniową
 - przeznaczony do produktów 
o wysokiej zawartości suchej 
masy

 - emulgowanie przy wysokich 
siłach ścinających 

 - mieszanie próżniowe – 
odpowietrzanie

 - bezpyłowa obsługa 
 - produkcja ciągła
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W
ysoka

Dobór miksera 

Mieszanie ciecz/
proszek?

Mieszanie 
ciecz/ciecz?

Cząstki stałe?

NIE

NIE

Proszek będzie 
połączony z cieczą 

Ciecz będzie mieszana 
z drugą cieczą

Cząstki stałe?

Lepkość?

Wydajność 
roztwarzania 

proszku?

Flex-Mix™ Processor
Żywność przetworzona, 

sery topione, dżemy,  
przetwory owocowe, 
wyroby cukiernicze, 

kosmetyki 

Wysoka

Wysoka

Produkt może być 
pompowany przez pompę 
wirową (lepkość < 1.000 cP) 

Sosy z kawałkami mięsa  lub warzyw, 
jedynie kawałki warzyw, itp.

Produkt nie może być pompowany przez pompę 
wirową (lepkość od 1.000 do 100.000 cP)

Napowietrzanie?

Ścinanie?

Dozowanie 
cieczy?

Odpowietrzony 
produkt 

końcowy?

Flex-Mix™ Instant
Produkty rekombinowane, 

odżywki dla dzieci, śmietana, 
lody, dresingi, sosy, 

kosmetyki

Flex-Mix™ Liquiverter
Mleko smakowe, mleko 
rekombinowane, napoje, 
syropy, zawiesiny skrobi, 

sosy, zupy

Flex-Mix™ TPM+
Roztwarzanie cukru, 

mleka, proszku 
czekoladowego

Niska

TAK

NIE

TAK

TA
K

Ręczne rozpakowanie 
proszku bezpośrednio 
do mieszalnika (niska 
wydajność < 5 t/h)

Podczas roztwarzania 
proszku napowietrzanie jest 
na wyższym poziomie niż przy 
metodzie próżniowej

Proszek podawany automatycznie 
(wysoka wydajność > 5 t/h)

Technologia próżniowa 
niezbędna do 
odgazowania produktu

Ilość wprowadzonego 
powietrza / tlenu 
ma wpływ na jakość 
produktu końcowego

Ciecz dozowana bezpośrednio 
do miksera, np. syrop, koncentrat 
pomidorowy

Siły ścinające są niezbędne do 
zmniejszenia rozmiaru cząstek np. w 
celu zrobienia past czy emulsji

Mieszanie dwóch cieczy o małej 
lepkości normalnie przeprowad-
zane jest w mieszadle statycznym

Mieszanie? Statyczne?
Flex-Mix™ TPX

Mleko / woda
Roztwór cukru / mleko

Permeat / mleko
Mleko / śmietanka

TAK TAK

Mieszanie różnych cieczy

Mieszanie ma na celu 
delikatne połączenie dwóch 
lub wielu cieczy w jeden 
homogeniczny układ

Ścinanie?

Napowietrzanie?

Emulgowanie?

Flex-Mix™ DarMix+
Mieszanie masła 

Syrop / mleko 
Mleko / śmietana

Flex-Mix™ PowerMixer
Napowietrzone desery, 

musy, emulsje 
(niskotłuszczowe 

smarowidła)

TAK

TAK

NIE

N
IE TA

K

Duże siły ścinające są 
niezbędne do emulgo-
wania

Mieszanie trudno mieszających 
się cieczy np. z dużą lepkością 
normalnie  wykonywane jest przez 
mieszadło dynamiczne

Napowietrzane produkty (np. mus czekoladowy), wymagają 
systemów, gdzie powietrze jest mechanicznie stabilizowane w 
produkcie przy zastosowaniu dużych sił ścinających

N
IE

N
IE

N
IE

N
IE

N
IE

TA
K

TA
K

TA
K

TAK

N
iska

N
iska

N
IE

Emulsje wymagają wyższych sił 
ścinających niż te dostępne w 
mikserze DAR 
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Zanim 
zainwestujesz 
– przetestuj!

Najszersze, 
dostępne na całym 

świecie portfolio 
mikserów

Centrum Innowacji 
oferujące usługę 

testowania nowych 
produktów

Preferowane przez 
klientów z ponad 

40 różnych krajów

Pomoc 
doświadczonych 

inżynierów w rozwoju 
produktu

Klienci stosujący miksery APV korzystają z 
szerokiej gamy urządzeń, aplikacji, badań i usług:

• Doświadczeni inżynierowie, którzy mogą 
towarzyszyć podczas opracowywania nowych 
aplikacji i pomóc w opracowaniu niezbędnego 
wyposażenia i parametrów produkcji

• Nasze centra innowacji, miejsca gdzie nasi 
klienci mogą przeprowadzić badania pilotażowe 
gwarantujące możliwość bezproblemowego 
przeniesienia efektów testów do skali produkcji

• Wypożyczanie urządzeń do przeprowadzenia 
testów w warunkach produkcji w zakładzie 
Klienta

Globalny serwis
SPX posiada 24-godziną infolinię gwarantującą 
wsparcie techniczne oraz serwis części dla 
klientów, którzy zawarli  umowę serwisową. 
Globalna sieć centrów sprzedaży i serwisu 
skierowana jest do klientów z ponad 40 krajów na 
całym świecie i pomaga utrzymać stałą jakość i 
wydajność urządzeń APV.

Ludzie na straży wydajności
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