
Full Instant

Gospodarni hladilni agregati
Multi-injektorski uparjalnik
Rotojet čiščenje

...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
 

Strokovnjak za molžo s pametjo...

Full Direct
Full Ice

Hitro, 
pazljivo 
in gospodarno 
hlajenje…



---------------------------------------------------------------

Optimizirajte kakovost mleka 
in gospodarnost... 
...s pravo izbiro 
sistema hlajenja!

Tekmovanje za  4°C

Hitro in pazljivo hlajenje mleka je osnovna predpostavka za 
ohranjanje visoke kakovosti mleka. 
Hitreje ko pade temperatura mleka pod kritično mejo +10° C 
in se nato ohladi na  temperaturo  +4° C ter uskladišči, 
toliko nižje je število klic.

Fullwood je vaš zanesljivi partner v tem tekmovanju za 
doseganje +4° C  in nudi najrazličnejšim konkretnim 
situacijam v obratu prilagojeno najboljši sistem 
za hlajenje mleka.
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Da, zanimam se za  HLADILNI AGREGAT

Priimek, Ime

Ulica, številka

Pošta, kraj

Telefon

Elektronski naslov

Želim m            Ponudbo        Svetovanje        Predstavitveni material

Nižji stroški oskrbe z električno energijo zaradi terminsko primernega zmanjšanja obremenitve ob 
konicah in zaradi koriščenja posebnih tarif.

Full Direct

Full Ice

Full Instant

Hladilno sredstvo teče skozi uparjalnik in mleko 
se ohlaja prek direktnega kontakta.

Zalogovnik ledu se nahaja pod rezervoarjem za mleko 
in skupaj z njim tvori eno enoto.
Okrog cevi  uparjalnika je postavljena zaloga ledu. 
Hlajenje mleka se izvaja s tem, da se zunanje stene 
notranjega rezervoarja prši z ledeno vodo; na ta način se čas 
ohlajanja na +10°C bistveno skrajša.

Zalogovnik ledu in hladilni rezervoar sta dve ločeni enoti. 
Hladilnica je postavljena v ločenem zalogovniku ledu. 
Pred hladilnim rezervoarjem je vklopljen protitočni 
toplotni izmenjevalnik. Mleko se že ohladi na temperaturo 
pod +10°C, preden pride v rezervoar.

Znižanje obratovalnih stroškov:

Miroslava Ravnikar s.p. Potok pri Komendi 7a GSM: 041/638-243 www.fullwood.si

Vaš pooblaščeni

servisni partner
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