Zamestnanci spoločnosti NORMIT sú odborníkmi vo výpočtoch,
konštrukcii a výrobe dopravníkových systémov pre potravinársky,
farmaceutický, kozmetický priemysel a iné priemyselné odvetvia. Sme
lídrom vo výrobe zariadení pre potravinársky priemysel.
Ponúkame kompletný sortiment dopravníkov, výrobných liniek, zostáv
a mechanizmov. Mnohoročné skúsenosti a špeciálne vybavenie, ktoré
NORMIT s.r.o. poskytuje, umožňuje vyrábať vysoko kvalitné
dopravníkové zariadenia.
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Chladiaci dopravník
Chladiaci dopravník je určený na chladenie a ochladzovanie zeleniny, ovocia,
húb, bobúľ,... a taktiež na prepravu a ďalšie spracovanie surovín. Dopravník
môže byť vybavený systémom ohrevu vody na rozmrazovanie mrazených
surovín.

Chladiaci dopravník s integrovaným „vzduchovým“
nožom
Chladiaci dopravník s integrovaným „vzduchovým“ nožom je určený na
ochladenie produktu po tepelnom spracovaní, rovnako ako na prepravu
produktov na ďalšie spracovanie. Chladiadi dopravník sa používa vo výrobných
linkách s pásovými pecami, fritézami a ďalšími jednotkami, ktoré slúžia na
tepelné spracovanie produktu.

Šikmý dopravník
Šikmý dopravník slúži na prepravu cukru, voľných surovín, mrazených surovín.
Dopravník možno jednoducho integrovať do akejkoľvek výrobnej linky dodávka surovín na ďalšie spracovanie (pečenie, rozmrazovanie, ohrievanie,
atď.).

Dopravník „husí krk“
Dopravník „husí krk“ sa používa na prepravu kusov, zŕn, mrazených surovín do
požadovanej výšky. Pásový dopravník je vybavený hrebeňom, ktorý presúva
suroviny po páse.

Inšpekčný dopravník
Inšpekčný (kontrolný) dopravník sa používa na kontrolu a ručné odstránenie
výrobkov, ktoré sa nemôžu použiť. Chybný výrobok je odstránený cez bočné
steny dopravníka, čo zvyšuje pohodlie zamestnancov. Dopravník je vybavený
lampou a bielou páskou pre väčší kontrast produktu.

Dopravník s funkciou pečenia – dopravníková fritéza
Dopravník s funkciou pečenia sa používa na pečenie zeleniny, polotovarov,
semien, chleba a iných potravinárskych výrobkov vo výrobnom procese.
Dopravník je vybavený vykurovaním a chladením, môže sa použiť na niekoľko
spôsobov pečenia. Obsahuje kontrolu hladiny oleja. Rýchlosť pásu závisí od
doby spracovania produktu.
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