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WIRÓWKI KOSZOWE Z OSIĄ POZIOMĄ (ŁUSZCZARKI)
Ten rodzaj maszyn jest przeznaczony do pracy z wieloma rodzajami materiałów, w tym również z
farmaceutykami, zapewniając najwyższą czystość procesów technologicznych bez interwencji
operatora. Zaletą konstrukcji jest idealne wykończenie wypolerowanej powierzchni wewnętrznej
bez żadnych mikropęknięć oraz bez martwych obszarów. Mechanizm noża zgarniającego ułatwia
całkowite usunięcie osadów odwirowanych produktów. W razie potrzeby maszyna może być
wbudowana w ścianę, co całkowicie izoluje produkt i proces technologiczny od rzeczywistego
miejsca obsługi i serwisowania maszyny. Tego rodzaju wirówki koszowe (łuszczarki) mogą być
produkowane z całego szeregu rozmaitych materiałów, a we wszystkich urządzeniach zastosowany
jest zaawansowany system sterowania oparty na sterowniku programowalnym (PLC). Dodatkową
opcją jest możliwość przedmuchiwania azotem

Wirówki koszowe z osią poziomą dla przemysłu farmaceutycznego

Wirówki koszowe z osią poziomą dla chemikaliów.
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WŁAŚCIWOŚCI:
•
•
•
•
•
•

Nadają się do zastosowań, gdzie higiena jest czynnikiem krytycznym
Przyjazny dla użytkownika system mycia stanowiskowego (CIP), całkowicie otwierana
obudowa - możliwość stuprocentowej kontroli kosza wirówki
Integralność wsadu: separacja jednej partii od drugiej: zanieczyszczenia nie przechodzą
pomiędzy partiami wsadu
Wersja wirówki filtracyjnej i dekantacyjnej
Pojemność jednego wsadu od 60 do ponad 800 litrów
Zgodność z przepisami CE, normami EN 12547, ISO 9001 i wszystkimi odnośnymi normami,
w tym również z cGMP (jeśli jest wymagana)

TYPOSZEREG URZĄDZEŃ

Dostępny jest szeroki wybór wirówek o różnej wielkości kosza. Prosimy kontaktować się pod
adresem internetowym ipdsales@broadbent.co.uk. Ten adres jest zabezpieczony przed rozsyłaniem
spamu, w celu zobaczenia tego adresu i opisania swoich wymagań trzeba mieć w komputerze
włączoną opcję zezwalającą na uruchamiania skryptów Java.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.broadbent.co.uk w
sekcjach BROSZURY oraz INFORMACJE TECHNICZNE.
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150 LAT W TECHNOLOGII WIRÓWEK
Thomas Broadbent & Sons Ltd.
Queen Street South
Huddersfield HDI 3EA England
Telefon: +44 1484 477200
Faks: +44 1484 516142
e-mail: tbs@broadbent.co.uk
www.broadbent.co.uk

JEDNA FIRMA – WIELE UMIEJĘTNOŚCI
DZIAŁ PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
Tel.: +44 1484 477260
Faks: +44 1484 428041
e-mail: ipd@broadbent.co.uk

DZIAŁ SYSTEMÓW PRALNICZYCH
Tel.: +44 1484 477243
Faks: +44 1484 516142
e-mail: bls@broadbent.co.uk

DZIAŁ CUKRÓW I SŁODZIKÓW
Tel.: +44 1484 477230
Faks: +44 1484 423159
e-mail: sugar@broadbent.co.uk

DZIAŁ SERWISU I CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Tel.: +44 1484 477200
Całodobowy: +44 1484 477350
Faks: +44 1484 431821
e-mail: bcsl@broadbent.co.uk

Broadbent Incorporated
P.O. Box 185249, 2509 Gravel Drive
Fort Worth, Texas 76118, USA
Tel. +1 (817) 595 2411
Faks: +1 (817) 595 0415
e-mail: broadbent.inc@att.net
Firma prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, w związku z tym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach zawartych w
niniejszej publikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
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