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Craemer: kalakastid, konteinerid, kaubaalused, vannid

Craemer kalakastid - parim valik kalatööstusele

• Tugevad, vastupidavad ja mugavad kasutada
• Mõeldud kasutamiseks nii kalapüügil kui töötlemisel
• Unikaalne äravoolusüsteem
• Nii üksteise peale kui ka üksteise sisse virna laotavad
• Kasutusel enamuses Euroopa kalatööstustes
• Kalakastid mahutavusega 15 - 75 liitrit

Craemer transpordi ja ladustamise konteiner ETB 300 l

Ideaalne suurte koguste transportimiseks

• Äärmiselt ökonoomne kasutamisel
• Mahutavus 300 liitrit
• Koos kaanega või ilma 
• Nii üksteise peale kui ka üksteise sisse virna laotavad

Craemer plastikalused

Parima kvaliteediga lahendus logistikaprobleemidele

• Tugev konstruktsioon
• Ideaalne kasutamiseks kõrget hügieeni nõudvas sektoris
• Sobib kõikide standardkastidega
• Kergesti puhastatav

 

Bekuplast: Konteinerid

Kohandatud tagamaks kõiki transpordi ja 
ladustamise vajadusi

• Konteinerid mahutavusega 610 - 670 liitrit
• Sobib mitmeks otstarbeks
• Kõrgeim kvaliteet

Borgarplast: Termokonteinerid

• Kahekordsete isoleeritud seintega isotermilised konteinerid
• 11 erinevat mudelit mahutavusega 260 kuni 1250 liitrit
• Valmistatud Polüetüleenist (PE)
• Siledapinnalised, ümarate servadega
• Kõigis nurkades tõste haarad
• Kahe või nelja 50 mm äravoolu avaga või ilma äravoolu avadeta
• Isoleeritud kaas koos kummirihmadest kinnitustega
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Jäämasinad

Tagamaks kala parimat kvaliteeti

• Roostevabast terasest korpus
• Erineva tootlikkusega mudelid 90 - 1100 kg / 24h
• Jää tüübi põhine seadmete valik
• Erineva suurusega termilised jää säilituskambrid
• Jää mahuti täitumisel rakendub autostopp süsteem

Euskan: Kalapumbad

Säästab aega ja tagab toorme kvaliteedi 
  
• Vaakumpumbad eluskala pumpamiseks
• Vaakumpumbad surnud kala pumpamiseks
• Erineva tootlikkusega mudelid
• Roostevabast terasest mahuti ja korpuse osad
• Seadme tööd juhib PLC kontroller
• Kompressori veega kokkupuutuvad osad taluvad happelist keskkonda
• Lisana saadaval: torud, kiirühendused, distantsjuhtimise pult ja vee eraldaja

Peruza: Kala sorteerimisliinid

Kalasorteerimisliin on terviklahendus tootlikkusega kuni 15 t / h sõltuvalt 
kala suurusest

• Roostevaba terasest mahuti
• Elevaator, mis tagab sorteeri varustamise ühtlase toormaterjali vooga 
• Reguleeritavate vahedega roostevabast terasest rullteed
• Fraktsioonide väljalaadimiskonveierid
• Elektrikilp

Külmkambrid

Kala parima kvaliteedi ja säilivuse tagab kiire jahutus ning õige hoiustamise 
temperatuur

• Jahutuskambrid 0° kuni 4° C
• Sügavkülma kambrid -18° C
• Kiirkülmetus kambrid -32° C
• Külmetustunnelid -32° C
• Teisaldatavad külmkonteinerid vastavalt tellitavale modifiktsioonile
• Külmajaamad
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