Spoločnosť NORMIT s.r.o. je lídrom na trhu výroby potravinárskych
zariadení. Naši zamestnanci sú odborníci vo výrobe zariadení pre rôzne
druhy priemyslu. Mnohoročné skúsenosti a špeciálne vybavenie, ktorými
spoločnosť NORMIT disponuje, umožňuje vyrábať zariadenie na spracovanie
hrozna a výrobu vín. Naše zariadenia sú vyrobené podľa požiadaviek našich
zákazníkov.

Zariadenia na spracovanie hrozna a výrobu vín sa
môžu využiť vo vinotékach, v malých i veľkých
továrňach na spracovanie hrozna a výrobu rôznych
druhov vín a vo vinárstve.

Zariadenia na spracovanie hrozna Normit sú vysoko
účinné a spoľahlivé, majú dlhú životnosť, ľahko sa
udržiavajú a efektívne spracúvajú produkt.

Hlavným
princípom
našej
spoločnosti
je
starostlivosť o kvalitu produktu. Zariadenie na
spracovanie hrozna šetrne spracúva hrozno
a hroznový mušt. Kladieme vysoké nároky na
kvalitu výroby, ktorá zaručuje efektívne spracovanie
hrozna.

Zariadenia na spracovanie hrozna a muštu Normit
sú vyrobené z nerezovej ocele. Manipulácia s nimi
je veľmi jednoduchá, aby sa zabezpečila čo možno
najjednoduchšia údržba a čistenie. Sú hygienické
a zdravotne nezávadné.

Zariadenia na spracovanie hrozna Normit sú
spoľahlivými zariadeniami, vďaka efektívnemu
spracovaniu hrozna a hroznového muštu vo
vinárňach, továrňach a vinotékach.

Zariadenia na spracovanie hrozna Normit sú
efektívne a dajú sa využiť v rôznych prevádzkach.
Sú vyrobené z nerezovej ocele.

Pasterizačné zariadenie
Pasterizačné zariadenie na hroznovú šťavu je vyrobené z nerezovej
ocele AISI 304, aby sa zabezpečila najvyššia hygiena spracovaného
produktu. Má prietokový systém a je plne automatické.

Odstrapkovač a mlynkoodzrňovač
Odstrapkovač slúži na spracovanie stopiek hrozna, skladá sa
z násypky, podávacieho dopravníka, odstrapkávaiceoho zariadenia
a drviacich valcov. Je vyrobený z nerezoveh ocele AISI 304: a má
vývod pre čerpadlo.
Mlynkoodzrnkovač s násypkou má niekoľko druhov použitia:
pomletie a odrznenie, odrznenie, pomletie alebo len posun bez
spracovanie.

Zariadenie na prijatie hrozna
Zariadenie je určené na príjem a spracovanie hrozna vo vinotékach
a továrňach. Toto zariadenie zahŕňa niekoľko činností (váženie
hrozna, príjem hrozna,...).

Plnička na fľašovanie vína
Plnička je automatický stroj, ktorý plní fľaše. Plnička je vybavená
porovnávacou ihlou pre úpravu výšky hladiny. Plnička zahŕňa aj
zátkovací stroj a zariadenie na balenie fliaš do papieru a kontrolu
fliaš.

Technologické linky
Spoločnosť NORMIT vyrába aj technologické linky na výrobu bielych a červených vín, ktoré obsahujú kompletnú
technológiu od prijatia až po balenie hrozna. Technické parametre sa môžu prispôsobiť požiadavkám
a možnostiam zákazníka.
Linky sa skladajú z drvičov, zásobníkov, nádrží, odstrapkovačov, plničky vína, baliaceho stroja, dopravníkov,
fermentačných nádrží, čerpadiel, lisov na hrozno, pasterizačného zariadenia, etiketovačky, váhy, filtračného
zariadenia, vinifikátora a CIP stanice.

Taktiež vyrábame:

Zariadenie na prijatie a spracovanie hrozna
http://normit.sk/zariadenie-na-prijatie-a-spracovanie-hrozna

Výrobná linka polosuchých a polosladkých vín
http://normit.sk/linka-na-vyrrobu-polosuchych-a-polosladkych-vin

Zariadenie na výrobu bieleho vína
http://normit.sk/linka-na-vyrobu-bielych-vin

Kompletné vybavenie na výrobu vína
http://normit.sk/zariadenie-na-vyrobu-vina

Výroba a spracovanie hroznového muštu
http://normit.sk/jedlo-a-napoje/katalog-produktov/555-vyroba-aspracovanie-hroznoveho-mustu
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