
      

       Technika stáčení do lahví a    
        jejich uzavírání  
 
     Možnosti použití: 
 
     farmářské prodejny a trhy, veletrhy, prodejny přírodních  

 potravin, biorestaurace, olejové bary, atd. 
 
 
Poloautomat Fill Up Liquid 

 

  
   Náš stáčecí stroj Fill Up Liquid byl speciálně vyvinut  
   pro dávkování a čerpání tekutých médií jako jsou oleje 
   a vodnaté roztoky. 
   Je to ideální zařízení hlavně pro malé až středně velké manufakturní 

 výrobny potravin, lisovny oleje, výrobce kosmetiky i pro  
   stáčírny, které musejí často stáčet malé šarže různých médií.  
   Kompaktní rozměry umožňují variabilní umístění  
   i v malém prostoru. 
   Aktuální generace strojů je vybavena dobře promyšlenou elektronikou,    
   která umožňuje efektivní práci s velkou škálou možností nastavení.  
   Je možné připojení na různé senzory a řízení externích motorů/zařízení. 
   Proto lze tyto stroje snadno zapojit do stávající automatické stáčecí 
 linky.   

   Poroste-li Vaše firma, poroste naše zařízení s ní:  
   nabízíme automatické otočné stoly a dopravní pásy k pozdějšímu 
 rozšíření.  

   Softwarový update lze provést pohodlně na PC přes rozhraní USB.   
   Získáte absolutně perspektivní zařízení! 
 
   Automatické dávkování 
 
   - tekutin s dynamickou viskozitou až do 150 mPa·s (od alkoholických roztoků až po maximálně středně viskózní oleje 

a sirupy, bližší údaje na vyžádání). 
 
  - každého volně volitelného množství od 5 ml - 65 litrů, běžná jmenovitá plnící množství jsou naprogramována; 
    zobrazení plnícího množství také v uncích (oz) a gramech (g). 
 
   - do lahví / nádob do výšky 350 mm (při použití vysokého stativu č. 303006), jelikož je výška čerpadla bezestupňově 

nastavitelná.   
      
   - s rychlostí plnění např. cca 350 lahví á 1000 ml/hodinu (u vody). 

 
 - s vysokou přesností plnění /opakování. Pokud jste doposud přidávali množství navíc jako „jistotu“, můžete tak 

v budoucnu ušetřit velké množství média. 
       

 - Proto se čerpadlo brzy samo zaplatí. 
 
 

Tento stroj obdržíte u nás za 3.507,50 € bez DPH 
Cena nezahrnuje náklady na dopravu a montáž, k ceně se připočítá DPH v platné výši. 

 
      



 
   Uzavírací stroj MVE 200 
 
 Model MVE 200 (ovládaný elektricky) s bezestupňově nastavitelným  

   utahovacím momentem byl koncipován k preciznímu uzavírání větších  
 lahví. Pomocí upínacího zařízení lze uzavírací stroj připevnit na stolní 
 desku. Stojan je vyroben z hliníkových profilů. Příčné rameno je výškově 
 nastavitelné a výkyvné, což umožňuje optimální nastavení na různé 
 nádoby. Nádoba se umístí s nasazeným uzavíracím víčkem pod  
 šroubovací motor. Motor se zavírací hlavicí se pak zavede pomocí 
 balancéru směrem dolů proti nádobě s nasazeným víčkem. Při 
 kontaktu zavírací hlavice s víčkem se automaticky spustí zašroubovací 
 proces, který nádobu uzavře. Po dosažení předem nastaveného 
 utahovacího momentu se šroubovací motor automaticky vypne a tím je 
 uzavření skončeno.  

 
 
 

Tento stroj obdržíte u nás za 3.250,00 € bez DPH 
 Cena nezahrnuje náklady na dopravu a montáž, k ceně se připočítá DPH v platné výši. 

 
 

 
Poradce v oblasti energetiky Dipl. – Ing. Ralf Heise e.K. 

projektová kancelář pro využití 
obnovitelných zdrojů energie 

Croustillier 6 
16259 Oderaue / OT Neureetz 

Tel.: 033457 – 29969 
Fax: 033457 – 5893 

Mobil: 0174 – 7127084 
E-mail: info@energieberater-heise.de 

 
www.Energieberater-Heise.de 

 
Nabízíme následující služby: 

 
- Poradenství v oblasti energetiky v podnikatelské a soukromé sféře 
- Plánování a realizace mobilních a stacionárních lisoven oleje 
- Kogenerační jednotky, vhodné na rostlinné oleje, s elektrickým výkonem 20 - 500 kW  
- Poradenství, vypracování projektu a sestavení fotovoltaických zařízení 
- Dodávání topných kotlů na pelety z obilovin, dřeva a oleje 
- Peletovací stroje, sušárny obilí, sila 
- Separační šnekové odvodňovací lisy 
- Financování zařízení 
- Termografie 

 
               

    Zastoupení:   
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