
     

     Olejarnia do produkowania

    oleju jadalnego     

MoŜliwośći do uŜycia:

     w sklepie rolniczym, na bazarze, na targach, w sklepie 

     ekologicznym,  w restauracjach ekologicznych, itd.

Zalety tej olejarnii:                                           1. Mają Państwo moŜliwość "przejŜyście" pokazać  klientowi 

                                                                      cała produkcje naturalnego oleju.

                                                                                     2. Przez "zimne prasowanie" jest zagwarantowane, Ŝe pozostaną

                                                                                         witaminy, enzymy i inne waŜne składniki. 

                                                                                     3. Przy czyszczeniu oleju przez zintegrowaną sedymentacje

                                                                                         nie tracą sie charakterystyczne substancje aromatyczne

                                                                                     4. Za pomocą tej maszyny jest moŜliwość wyprodukowania 

                                                                                         malej ilości oleju co pozwala zaoferować klientowi świeŜy  

                                                                                         produkt oraz go poczęstować. 

                                                                                     5. Ten przemyślony i wytrzymały układ maszyny gwarantuje 

                                                                                         długie i proste uŜywanie lub teŜ utrzymanie ruchu przez     

                                                                                         personel zakładowy  

                                                                                     6. Całe miejsce na technikę zajmuje tylko 10 m² 

                                                                                     7. Wymagana moc elektryczna tej olejarnii wynosi  

                                                                                         1,1 kW przy 230 V

                                                                                     8. Przez produkcję własnych surowców moŜe Państwo 

                                                                                               wielokrotnie podwyŜszyć wartość produktów      

       Prasa oleju z 500 l pojemnikem na nasiona           4 x 60 l sedymentacji w stali szlachetnej            100 l pojemnik do napełniania z wskaźnikiem

Oferujemy P  aństwu trzy maszyny w pakiecie za cenę netto 18.000,00 €  
Do ceny dochodzi VAT i koszt  za transport i montaŜ. Akcesoria na zdjęciu nie naleŜą to oferty.

     Przykładowe składniki oleju z rzepaka wyprodukowane tą maszyną:

     100g zawiera                 899 kcal / 3.965 kj                         Kwasy jednonienasycone               64,0 %

     Proteiny                                          < 0,2 %                         Kwasy wielonienasycone               28,5 %

     Węglowodany                                < 0,1 %                         Witamina E                                     31,6 mg     



   Oczywiście oferujemy teŜ inne pakiety olejarń, które produkują miejsze albo większe ilości oleju lub teŜ na 

   indywidualne rozwiązania dopasowane na pomieszczenia i istniejącą technike w firmie.

   

   Przy osobistej rozmowie ustalimy z Państwem ekonomiczność dopasowanej olejarni i obliczymy

   opłacalność tej inwestycji na konkretnej sytuacji firmy. 

   

   Organizujemy regularnie  "Dzień olejarni" u naszych młynarzy, na których Państwo ma okazję 

   zapoznać się z naszymi  olejarniami.  Zapraszamy na zwiedzanie i na informacyjne rozmowy z     

   doświadczonymi  młynarzamy. Terminy do zwiedzania moŜna teŜ indywidualnie ustalić.  

   Podczas montaŜu, uruchomienia i funcjonowania olejarnii, dostaniecie Państwo kompetentną i rozległą 

   poradę oraz pomoc naszych pracowników.  

   Na Ŝyczenie moŜemy Państwu całą olejarnię zamontować i "pod klucz" oddać.

   Proszę, poinformujcie nas o ewentualnie koniecznych przebudowach Waszych maszyn. Chętnie 

   doradzimy Państwu oraz odpowiemy na kaŜde pytania oraz zaaranŜujemy kontakt z doświadczonymi

   młynarzami.

  

   W razie potrzeby moŜemy Państwu  zaoferować teŜ pomoc  zfinansowania olejarni.

 

 

Doradca energetyczny Dipl. – Ing. Ralf Heise e.K.
Biuro inŜynierske dla uŜytkowania 

energii odnawialnej 
Croustillier 6

16259 Oderaue / OT Neureetz

Tel.: 033457 – 29969

Faks: 033457 – 5893

Komórka: 0174 – 7127084

E-mail: info@energieberater-heise.de

www.Energieberater-Heise.de

O  ferujemy Państwu kolejne usługi i produkty:  

- Doractwo energetyczne dla firm lub osób prywatnych

- Planowanie i realizowanie ruchomych i stacjonarnych olejarń

- CHP od 20 – 500 kW elektrycznej wydajności  nadawane na oleje roślinne 

- Doradctwo, planowanie i realizowanie kolektorów słonecznych

- Transport kotłów grzewczych na zboŜe, drewno i pelety olejne

- Maszyny do peletowania, suszarnie dla zboŜa, silosy

- Separatory – odwadnianie przez wytłaczarke

- Finansowanie maszyn

- Termografia

              
    Przedstawicielstwo:  


