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...kajti gre za veliko več kot samo za molžo.
www.fullwood.si

Miroslava Ravnikar s.p.
Potok pri Komendi 7a
1218 Komenda
GSM:041/638-243
info@molzna-tehnika.si
 

Visoka zmogljivost čiščenja
Nizki stroški energije
Okolju prijazen postopekBWAC

100% OKOLJU

PRIJAZNO



Vaš pooblaščeni
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---------------------------------------------------------------
Da, zanimam se za

Učinkovito čiščenje molzne linije...

linije, po katerih teče mleko, je predpostavka za 
doseganje kakovosti mleka.

Pomembni kriteriji pri izbiri sistema za čiščenje so
poleg zagotavljanja najvišje kakovosti mleka tudi 
varovanje okolja in optimiziranje vložka energije.

...z BWAC energijsko varčnim 
čiščenjem z vrelo vodo
.

Te zahteve odlično izpolnjuje BWAC energijsko 
varčno čiščenje z vrelo vodo.  Pri tem sistemu se 
vse sestavne dele molzne linije, po katerih teče 
mleko, po principu toplotne dezinfekcije za najmanj 
dve minuti segreva na 77° C. Zaradi tega se lahko 
opusti vsa tradicionalna čistilna in dezinfekcijska 
sredstva.

Celoten postopek čiščenja traja samo šest do osem 
minut.

Za mehčanje vode in preprečevanje mineralnih 
oblog se segreti vodi za čiščenje v prvih dveh 
minutah postopka pranja avtomatično dozira kisla 
raztopina. Uradne znanstvene raziskave za čiščenje 
z vrelo vodo dokazujejo visok izkoristek in učinkovito
moč čiščenja.

Prijazno do okolja...
Istočasno je ta sistem tudi skrajno prijazen do 
okolja, saj ne uporablja nobenih čistilnih in 
dezinfekcijskih sredstev. Dozirana kisla raztopina 
je popolnoma biološko razgradljiva.

Nemška zvezna agencija za okolje je ugotovila, da 
postopek čiščenja s tem izpolnjuje tudi ekološke zahteve.
Velik del vode, ki se uporablja pri pranju, je namreč 
zaradi svoje kvalitete pitne vode 
ponovno uporaben.
.
...in gospodarno
S čiščenjem  z vrelo vodo se realizirajo 
velike prednosti pri stroških energije. 
Električna moč sistema je z 4,5 kW zelo 
nizka in postopek pranja je s samo šestimi do osmimi 
minutami zelo kratek. Zaradi tega je tudi poraba vode 
manjša kot pri postopku kemičnega čiščenja. 
Obsežne znanstvene študije, kot tudi intenzivne izkušnje 
iz prakse potrjujejo sorazmerno nižje obratovalne 
stroške za FULLWOOD čiščenje z vrelo vodo (glej sliko).

Primerjava stroškov čiščenja za kemično cirkulacijsko čiščenje in Fullwood 
toplotno dezinfekcijo pri uporabi s sistemi vračanja toplote 
(Kalkulacija po uradno primerjanih praktičnih anketah)

Stroški za:

vodo

elektrika

amortizacija čiščenja 
in vakuumske črpalke

čistilno sredstvo 
A+S + Fuliacid

BWAC Zirk. Zirk. Zirk.BWAC BWAC

22 molznih mest  
letni prihranek 
stroškov: 
najmanj 1.570 EUR

32 molznih mest  
letni prihranek 
stroškov: 
najmanj  1.920 EUR

48 molznih mest  
letni prihranek 
stroškov: 
najmanj  2.750 EUR

BWAC

Priimek, ime

Ulica, številka

Pošta, kraj

Telefon

Elektronski naslov

Želim:           Ponudba           Svetovanje        Predstavitveni material
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