Mobilní lisovna
na výrobu jedlého oleje
Možnosti použití:
farmářské prodejny a trhy, veletrhy, prodejny přírodních
potravin, biorestaurace, olejové bary atd.

Vaše výhody:

1. Můžete zákazníkovi na místě předvést výrobu kvalitního
nativního oleje ve „skleněné“ výrobně a tak vzbudit jeho
zájem.
2. Šetrné lisování za studena zaručuje, aby v oleji byly
zachovány vitamíny, enzymy a další cenné látky.
3. Při čištění oleje pomocí integrované sedimentace se neztratí
aromatické látky, které jsou pro olej specifické.
4. Tímto zařízením můžete vyrábět nejrůznější oleje i ve velmi
malém množství a tak vždy nabízet úplně čerstvý regionální
výrobek.
5. Promyšlená a robustní konstrukce zařízení zaručuje dlouhou
životnost a snadnou obsluhu a údržbu vlastním
personálem.
6. Celé zařízení potřebuje pouze plochu 0,5 m².
7. Elektrický příkon lisovny je pouze 1,1 kW při 230 V.
8. Pokud používáte suroviny z vlastní výroby, dosáhnete tím
několikanásobné zvýšení přidané hodnoty.

Kompletní lisovna

Příslušenství a pytel na pelety ve spodní skříňce

Dvoustupňová sedimentace

Tuto kompletní sestavu obdržíte u nás za cenu 4.650,00 € bez DPH
Cena nezahrnuje náklady na dopravu a montáž a zobrazené příslušenství, k ceně se připočítá DPH v platné výši.

Výtah z látek obsažených v řepkovém oleji vyrobeném tímto zařízením:
100g obsahuje
protein
sacharidy

899 kcal / 3.965 kJ
< 0,2 %
< 0,1 %

mononenasycené mastné kyseliny
polynenasycené mastné kyseliny
vitamín E

64,0 %
28,5 %
31,6 mg

Samozřejmě obdržíte u nás také lisovny s jinými ročními kapacitami oleje nebo individuální řešení
s přihlédnutím k Vašim prostorovým podmínkám a již stávající technice.
V osobním rozhovoru zjistíme ekonomickou efektivnost pro Vaši lisovnu oleje s přihlédnutím
k Vašim individuálním provozním údajům a ukážeme Vám rentabilitu Vaší investice.
Pravidelně pořádáme tzv. dny lisoven na místech instalace našich strojů, kde máte příležitost si prohlédnout
lisovnu v provozu a mluvit s jejím provozovatelem o jeho zkušenostech.
Termíny prohlídek jsou možné i mimo tyto dny.
Během instalace, uvedení do provozu a následného provozu Vaší lisovny Vám naši pracovníci poskytnou
kompetentní a obsáhlou poradenskou službu a podporu.
Na přání můžeme pro Vás celou lisovnu smontovat a předat ji Vám „na klíč“.
Potřebujete-li přestavbu stroje, obraťte se prosím na nás. Rádi Vám poradíme a zprostředkujeme Vám
kontakt s uživateli s víceletými zkušenostmi.
V případě potřeby Vám rádi nabídneme financování lisovny oleje.
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Nabízíme následující služby:
Zastoupení:

Poradenství v oblasti energetiky v podnikatelské a soukromé sféře
Plánování a realizace mobilních a stacionárních lisoven oleje
Kogenerační jednotky, vhodné na rostlinné oleje, s elektrickým výkonem 20 - 500 kW
Poradenství, vypracování projektu a sestavení fotovoltaických elektráren
Dodávání topných kotlů na pelety z obilovin, dřeva a oleje
Peletovací stroje, sušárny obilí, sila
Separační šnekové odvodňovací lisy
Financování zařízení
Termografie

