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На правах реклами

«Полімеркомплект»: фабрика нестандартних матеріалів
На вітчизняному ринку компанія «Полімеркомплект» є одним із провідних виробників
обладнання із нестандартних високоякісних конструкційних пластиків німецького
виробництва концерну «SIMONA AG». Такі матеріали використовують у харчовій,
хімічній промисловості тощо.
молочних виробництвах; сировиЛопата-весло
ни на кондитерських виробницз поліпропілену
Досить часто на харчових виробництвах виникає потреба в
такій операції, як перемішування продукції ручним способом.
Для цього у компанії виготовили лопату-весло, яку виготовляють з харчового листового,
хімічно стійкого поліпропілену і
поліпропіленової труби методом
ручного екструзійного зварювання. Такі весла на замовлення
можна виготовляти різних розмірів, довжин.
Також можливе виготовлення
весел з перфорованими лопатями, які дають змогу знизити опір
в'язких продуктів при перемішуванні. Зазвичай такі лопати-весла використовують для перемішування: риби при засолюванні;
м'яса в цехах; сирної закваски на

твах, а також для затирання солоду при виробництві пива та квасу.
Як правило, матеріали, які
необхідно перемішувати, мають кислотну, лужну (солону)
або мікробіологічну складову,
яка впливає на звичайний метал, спричиняючи його швидке
окислення і корозію, а це неприпустимо при контакті з харчовими продуктами. Можна, звичайно, використовувати весла з
харчової нержавійки, що доволі
дорого, або дерев'яні, але дерево
вбирає в себе речовини, набухає
згодом і погано миється. Інша
річ – хімічно стійкий харчовий
пластик, який не абсорбує, не
кородує, має низьку теплопровідність.

Термостійкі прокладки
для автоклавів
з поліпропілену
На всіх консервних заводах
для стерилізації готової продукції використовують спеціальні
автоклави, які можуть бути як з
вертикальним, так і горизонтальним завантаженням.
Для якісної стерилізації необхідно, щоб всі шари продукції
прогрівалися рівномірно, тому
для поліпшення теплообміну
під час нагрівання і стерилізації вода в автоклаві безперервно

циркулює завдяки насосам. Так
само потреба використання термостійких міжшарових прокладок. Основне завдання перфорованих міжшарових прокладок
з поліпропілену – забезпечення
рівномірного температурного
поля всередині кошика і створення належних умов теплопередачі для продуктів.
Крім того, застосування перфорованих термостійких прокладок для автоклавів дає змогу
збільшити завантаження на 15–
20% і перевести лінію автоклавів
на автоматичний режим роботи.
Ці прокладки можна виготовляти як прямокутної, так і круглої
форм. Товщину прокладки визначають шляхом розрахунку механічного навантаження.

Ванни пластикові
для засолювання
При підготовці до консервації
огірки засолюють у сольовому
розчині або маринують в оцтовосольовому розчині. І в першому,
і в другому випадку розчини є

агресивними щодо резервуарів,
в яких відбувається процес засолювання (маринування). Найчастіше такі ванни використовують для засолювання овочів
перед консервуванням; рибної
продукції; грибів; сирів.
Пластик, з якого наша компанія виготовляє ванни для
соління, є харчовим, абсолютно стійким до кислотно-лужних
розчинів, не вбирає запахи, легко миється, не кородує. Ванни
можна виготовляти необхідних
замовнику розмірів. Форма може
бути як прямокутна, так і овальна, на ніжках або без них.
Ремонт старих ванн шляхом
їх футерування (обшивання з
середини) харчовим поліпропіленом дає змогу продовжити
термін їх експлуатації і при цьому відповідає всім санітарним і
екологічним нормам.

Новинка!
Стільниковий гофрований
поліпропілен
Це матеріал пористої структури – двошаровий гофрований
пластик, що приходить на заміну гофрокартону. На відміну
від картону листи стільникового
поліпропілену мають триваліший термін використання, витримують великі навантаження і
стійкі до атмосферних явищ.

На сьогодні зі стільникового
листового поліпропілену виготовляють не тільки звичайні або
промислові пакувальні короби,
призначені для транспортування товару, а й стелажні короби
різного розміру. Стільниковий
листовий поліпропілен використовують ще й для виготовлення
негабаритної або тари неправильної форми, а також стандартних коробів, роздільників, внутрішньоцехової тари тощо.
Тара та пакувальні матеріали
із стільникового поліпропілену мають багато переваг, серед
яких зносо- і вологостійкість,
тривалий термін служби, стійкість до стирання і можливість
багаторазового використання.
Після спеціальної хімічної і термічної обробки таку тару можна
використовувати для перевезення харчових продуктів. Завдяки
амортизаційним властивостям
цього матеріалу і його еластичності, якість продукції не погіршується під час перевезення, а
упаковку можна використовувати протягом тривалого часу.
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Компанії презентують

Промислове холодильне
обладнання
• камери холодильні і морозильні
з сендвіч-панелей
• холодильні агрегати
• компресорні станції
• чилери (установки
для охолодження рідин)
• компресори
• повітроохолоджувачі
• конденсатори
• холодильна автоматика

Вентиляція та кондиціонування
• кондиціонери
• припливні установки
• повітропроводи
• повітряні завіси
• периферія для монтажу
• вентилятори

Послуги
• консультація та підбір обладнання
• проектування систем
• гарантія 12 місяців
• сервісне обслуговування

ТзОВ «Вектор Люкс»
м. Львів, вул. Генерала Курмановича, 9
79040, Україна. Тел.: (032) 267 09 39
E-mail: info@vektorlux.com
www.vektorlux.com
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