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Rura wysypowa z transporterem ślimakowym

Kołyskowy system przesiewania

Lej zasypowy

Półka podtrzymująca worek

(opcja: automatyczne podnoszenie worka)

Wysyp mąki

Wykonanie ze stali nierdzewnej

Prosty panel strerowania

Mobilna konstrukcja na kółkach
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specjalnie
dla Twoich potrzeb
Przesiewacz do mąki
Przesiewacz do mąki produkcji MECH-MASZ Żnin jest zaliczany do
nowej generacji tego typu urządzeń, posiadających innowacyjne
rozwiązanie siania – „sianie delikatne prawie jak ręczne”
Specjalny system siania „kołyska” pracująca na zasadzie wahadła,
dostępna tylko w przesiewaczach PM-11 / PM-12 eliminuje dwa
podstawowe problemy związane z sianiem mąki:
Nie powoduje nadmiernego pylenia.
Nie powoduje przecierania mąki i zaburzania jej struktury,
pokazując przewagę nad innymi konkurencyjnymi rozwiązaniami
poracującymi na zasadzie siły odśrodkowej. Ma to automatycznie
przekłada się na lepszą jakość produktu.
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Możliwość
podwyższenia
rury
wysypowej
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minimalne
pylenie

worek 50 kg
w 60 sekund

proste i bezpieczne
sterowanie

Idealnie dobrana
średnica oczek sita

mobilna
konstrukcja

stal nierdzewna
AISI 304
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Najważniejsze funkcje
Dzięki tej technologii (kołyska) przesiewana mąka ulega bardzo
dobremu napowietrzeniu, co przynosi wymierne korzyści w
dalszym procesie.
Zwarta konstrukcja – ilość zajmowanego miejsca ograniczona
do minimum.
Zastosowanie obrotowych kółek – łatwe przemieszczanie
Proste formy – łatwe w utrzymaniu czystości.
Na życzenie klienta:
• zmiana standardowej wielkości oczka sita według życzenia,
przystosowująca urządzenie do siania innego produktu

szeroki
wsyp

• zmiana wysokości podnoszenia mąki do 3,5 m
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Wydajność: do 2 ton/h, worek 50 kg ok 60 sek.
Wymiary [cm]: 530 x 133 x 154 H
Moc [KW]: 0,75
Zasilanie: 400 Volt, 50Hz
Waga [kg]: 120
Wysokość do wysypu [cm]: 102 (standardowa)
www.mech-masz.com.pl

Solidna konstrukcja
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Opis działania:
1. Worek mąki układamy na półce podtrzymującej.
2. Napełniamy lej mąką.
3. Mąka spadając na ruchome sito ulega przesianiu.
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4. Przesiana mąka przedostaje się do
zbieraków narzucających surowiec na ślimak.
5. Ślimakiem mąka transportowana jest do wylotu.
6. Podawanie mąki bezpośrednio do dzieży.
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Lider w branży
Firma MECH-MASZ Szczeciński
Sp. z o.o. Sp. k. założona w 1986r.,
to lider branży wśród polskich
producentów maszyn
do piekarni i cukierni.
Od 33 lat głównymi cechami wyróżniającymi markę
MECH-MASZ są dopasowanie do wymagań klientów
oraz doskonała jakość wyrobów.
Jesteśmy obecni na wszystkich najważniejszych targach
piekarskich i cukierniczych w Polsce i Europie. Organizujemy
coroczne spotkania dla piekarzy i cukierników połączone
z wypiekami i prezentacją siedziby. Obecnie firma produkuje
ponad 50 modeli urządzeń, pełna oferta to ok. 800 pozycji.
Sprzedaż wyrobów kierowana jest dla klientów na rynku
rodzimym a eksport odbywa się do ponad 30 krajów świata.

Firma posiada certyfikat ISO 9001 : 2015

Inwestujesz w przyszłość

MECH-MASZ Szczeciński

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Jaroszewo 80

mechmasz@mech-masz.com.pl

tel.: +48 (52) 302 00 73

88-400 ŻNIN

tel.2: +48 (52) 303 12 38

POLAND

tel.3: +48 (52) 303 12 39
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