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Spoločnosť NORMIT s.r.o. Vám predstavuje umývacie zariadenia. 

Mnohoročné skúsenosti a špeciálne vybavenie, ktorým spoločnosť 

NORMIT disponuje, umožňuje vyrábať kvalitné zariadenie, ktoré je 

vyrobené podľa požiadaviek našich zákazníkov. Sme lídrom na 

Slovenskom trhu vo výrobe zariadení pre potravinársky priemysel.  

 

 

 

Umývacie zariadenia NORMIT slúžia na: 

 umývacie ovocia a zeleniny rôznych tvarov (zemiaky, uhorky, paradajky, 

cuketa, baklažán, mrkva, paprika, repa, hrušky,...) 

 umývanie kôstkového ovocia a ovocia s jadrom 

 môžu sa použiť vo výrobných linkách na spracovanie ovocia a zeleniny, 

pri konzervovaní a pod. 

 umývanie plechoviek (konzervárenský priemysel) 

 čistenie cukety, paradajok, jabĺk, hrušiek v priemyselných komplexoch 

pri spracovaní ovocia a zeleniny 

 primárne čistenie bobuľového ovocia a strukovín 

 

 

 

 

http://www.normit.sk/


 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

Umývačka na príjem a namáčanie ovocia 

a zeleniny NORMIT WASH P 

 UNIVERZÁLNOSŤ 

 Umývačka NORMIT WASH P je určená na príjem 

a namáčanie ovocia a zeleniny. Hlavnou výhodou je 

jej univerzálnosť a je určená pre konkrétnu výrobnú 

linku a umožňuje spracovanie produktov našich 

zákazníkov. Umývačky NORMIT WASH P sú 

vybavené rôznymi násypnými a vykladacími 

systémami. 

 

 

 

 

Bubnová umývačka s kefou NORMIT 

BRUSH ROLL 

 PROFESIONÁLNOSŤ 

 Bubnová umývačka s kefou NORMIT BRUSH ROLL 

je určená na umývanie zeleniny (vrátane veľkého 

ovocia a zeleniny, ako tekvica a melón) a ovocia. 

Počet kief sa môže líšiť podľa procesu.  

 

 

 

 

Bubnová umývačka NORMIT ROLL WASH 

 SPOĽAHLIVOSŤ 

 Bubnová umývačka NORMIT ROLL WASH sa 

vyznačuje všestrannosťou pri výbere surovín. 

Používa sa na čistenie tvrdého, rovnako ako aj 

mäkkého ovocia a zeleniny. Jej veľkou výhodou je, 

že sa môže použiť aj na čistenie koreňovej 

zeleniny. Bubnová umývačka NORMIT ROLL WASH 

je veľmi spoľahlivá a má dlhú životnosť. 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Umývačka (s ventilátorom) NORMIT WASH W 

 PRAKTICKOSŤ 

 Umývačka NORMIT WASH W slúži na umývanie 

surových produktov (malé aj veľké ovocie 

a zelenina). Táto umývačka je v rôznych verziách 

a môže byť integrovaná do akejkoľvek výrobnej 

linky, môže byť vybavená nakladacím dopravníkom 

a čistiacou stanicou. Je veľmi praktická, 

s jednoduchou údržbou a konštrukciou, zvyšuje 

spoľahlivosť a zlepšuje kvalitu práce. 

 

 

 

 

Umývačka s kefami NORMIT BRUSH 

 Umývačka s kefami NORMIT BRUSH je určená na 

umývanie jabĺk, uhoriek, a ďalšieho ovocia 

a zeleniny s podobnou štruktúrou. Je určená 

predovšetkým na umývanie ovocia a zeleniny, ktoré 

budú konzervované. 

 

 

 

 

Lineárna umývačka na čistenie zeleniny 

NORMIT LIN WASH 

 Toto zariadenie je navrhnuté na čistenie rôznych 

druhov zeleniny a ovocia. Všetky časti sú spojené. 

Skladá sa z vane, dopravníka a sprchy. Vaňa je 

upevnená na ráme. Ovocie a zelenina sa čistia 

nepretržite. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

Umývačka plechoviek NORMIT WH 

 Umývačka plechoviek NORMIT WH je vybavená 

bočnými zarážkami, ktoré ovplyvňujú nastavenie 

veľkosti. Vďaka tomu, umývačka môže byť použitá 

na umývanie plechoviek rôznej veľkosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zariadenie na čistenie zeleniny NORMIT 

CLEAN 

 Zariadenie na čistenie zeleniny NORMIT CLEAN je 

určené na čistenie koreňovej zeleniny od nečistôt. Je 

veľmi účinné, pretože čistí zeleninu už pri nízkom 

výkone. Je vyrobené z nerezovej ocele. 

 

 

 

 


