
• Производителност: 3

• Инсталирана мощност: 1,5

• Тип разходомер: безконтактен.

 

Пастьоризаторът може да бъде напълно автоматизиран за всички зададени топлинни 

режими, като данните за температурата в избраните точки се архивират в 

дистанционно изнесено устр

• Производителност: от 3

• Секции: от 3 до 6 бр.;

• Инсталирана мощност: максимум 5 

 

Млекоприемна станция

Предназначена е за приемане и измерване на 

мляко, доставено в предприятието, чрез 

специализирани млековози или бордови 

цистерни. Станцията може да се използва за 

приемане и измерване и на други течности 

хранителни или нехранителни, включени в

комплектацията на цялостни линии. 

Измерителният прибор на станцията може да се 

свърже към цялостната система на предприятието 

за регистриране и архивиране на контролните 

данни. Млекоприемната станция се състои от 

филтър, самозасмуваща помпа, обезвъздушите

дебитомер, тръбопроводи и арматура и пулт за  

управление. 

Производителност: 3-5-10-15-20 м3/ч; 

мощност: 1,5-3-3,5-5 kW; 

Тип разходомер: безконтактен. 

Пастьоризатор за мляко, автоматизиран 

или с ръчно управле

Пастьоризаторът е предназначен за топлинна 

обработка на мляко, при производството на 

млечни продукти. Пастьоризаторите са обемни 

или поточни. Обемният 

представлява изолиран съд със серпентина и с 

работен обем според задание на клиенти и

технологично задание. В комплектацията на 

поточния пастьоризатор, в зависимост от 

продукта, за който е предназначен, се включват 

серпентина или резервоари за осъществяване на 

задръжка на млякото при температурата на 

пастьоризация или термизация. Към

пастьоризатора е включена и станция за 

подготовка на топлоносител гореща вода. 

Пастьоризаторът може да бъде напълно автоматизиран за всички зададени топлинни 

режими, като данните за температурата в избраните точки се архивират в 

дистанционно изнесено устройство. 

Производителност: от 3 000 до 15 000 л/ч; 

: от 3 до 6 бр.; 

мощност: максимум 5 kW. 

станция 

Предназначена е за приемане и измерване на 

мляко, доставено в предприятието, чрез 

специализирани млековози или бордови 

цистерни. Станцията може да се използва за 

приемане и измерване и на други течности – 

или нехранителни, включени в 

комплектацията на цялостни линии. 

Измерителният прибор на станцията може да се 

свърже към цялостната система на предприятието 

за регистриране и архивиране на контролните 

данни. Млекоприемната станция се състои от 

филтър, самозасмуваща помпа, обезвъздушител, 

дебитомер, тръбопроводи и арматура и пулт за  

Пастьоризатор за мляко, автоматизиран 

или с ръчно управление 

Пастьоризаторът е предназначен за топлинна 

обработка на мляко, при производството на 

млечни продукти. Пастьоризаторите са обемни 

бемният пастьоризатор 

представлява изолиран съд със серпентина и с 

работен обем според задание на клиенти или по 

комплектацията на 

поточния пастьоризатор, в зависимост от 

продукта, за който е предназначен, се включват 

серпентина или резервоари за осъществяване на 

задръжка на млякото при температурата на 

пастьоризация или термизация. Към 

пастьоризатора е включена и станция за 

подготовка на топлоносител гореща вода. 

Пастьоризаторът може да бъде напълно автоматизиран за всички зададени топлинни 

режими, като данните за температурата в избраните точки се архивират в 



• В млекопреработвателната промишленост, обикновено се изработват всички 

видове технологични резервоари за обработка и съхранение на мляко, както и 

такива, изработени по конкретно задание на клиента.

 

 

 

 

 

Резервоар/и

В общия случай, резервоарите са цилиндрични 

– вертикални и хоризонтални. 

извършваните в тях процеси, те се 

комплектуват с люк, миеща глава, отдушник, 

нивопоказател, вход и изход, табло за 

управление, система за регистрация

наблюдавани параметри и др.. Когато е 

необходимо разбъркване или хомогенизиране 

на продукта, се монтира бъркачка

конструкция и обороти (постоянни или 

променливи). При изискване за загряване или 

охлаждане на продукта в резервоара, по 

околната му повърхност и дъното се монтира 

серпентина, в която се подава съответния топло 

или студеноносител. 

ботвателната промишленост, обикновено се изработват всички 

видове технологични резервоари за обработка и съхранение на мляко, както и 

такива, изработени по конкретно задание на клиента. 

 

Количка преса (сиренна вана)

Количката преса се използв

пресуване и транспортиране на сиренината от 

отцеждащия барабан до агрегата за кашкавал. 

Съоръжениято представлява вана 

самонасочващи се колела, със спирачка и 2 

броя фиксирани колела. 

прикрепена греда, снабдена с пр

за плавно притискате и отцеждане на 

сиренния блок от суроватката.

• Габаритни размер: 1310/730/800 мм;

• Полезен товар: 250 кг.

 

 

Резервоар/и 

В общия случай, резервоарите са цилиндрични 

и хоризонтални. Съобразно 

извършваните в тях процеси, те се 

туват с люк, миеща глава, отдушник, 

нивопоказател, вход и изход, табло за 

управление, система за регистрация на 

наблюдавани параметри и др.. Когато е 

необходимо разбъркване или хомогенизиране 

на продукта, се монтира бъркачка с подходяща 

конструкция и обороти (постоянни или 

променливи). При изискване за загряване или 

охлаждане на продукта в резервоара, по 

околната му повърхност и дъното се монтира 

серпентина, в която се подава съответния топло 

ботвателната промишленост, обикновено се изработват всички 

видове технологични резервоари за обработка и съхранение на мляко, както и 

сиренна вана) 

Количката преса се използва за оцеждане, 

пресуване и транспортиране на сиренината от 

отцеждащия барабан до агрегата за кашкавал. 

Съоръжениято представлява вана – с 2 броя 

самонасочващи се колела, със спирачка и 2 

броя фиксирани колела. Към ваната е 

прикрепена греда, снабдена с пресуващ винт 

за плавно притискате и отцеждане на 

сиренния блок от суроватката. 

Габаритни размер: 1310/730/800 мм; 

Полезен товар: 250 кг. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрегат за кашкавал

Агрегатът за кашкавал се използва за нарязване, 

изпарване, отцеждане, омесване и разфасоване на 

чедеризиралата сиренина при производството на 

кашкавал. 

Температурата на разтвора на сол е контролира 

автоматично, а времето за изпарване на 

сиренината може да бъде променяно

от технологията. Характерно за апарата е лесното 

управление на всеки параметър от процеса, както 

и опростената система за дозиране на омесената 

сиренина. 

 

Заквасочник

Апаратът е предназначен за подготовка на чисти 

култури (закваски), използвани при 

производство на млечни продукти.

според нуждите на производство.

Апаратът представлява вертикален съд, 

окомплектован със спирално лентова бъркачка с

честотно управление; миеща глава; крака с 

регулируеми пети; вход/изход за мляко; 

термометър; табло за управление (пуск/стоп 

бъркачка, регулиране на оборотите); серпентина 

по дъното и мантела за подаване на ледена вода, 

пара или вода. Обикновено вместимостта на съда 

се изработва по задание на клиента.

 

Агрегат за кашкавал 

Агрегатът за кашкавал се използва за нарязване, 

изпарване, отцеждане, омесване и разфасоване на 

чедеризиралата сиренина при производството на 

на разтвора на сол е контролира 

за изпарване на 

променяно в зависимост 

за апарата е лесното 

управление на всеки параметър от процеса, както 

и опростената система за дозиране на омесената 

Заквасочник 

паратът е предназначен за подготовка на чисти 

култури (закваски), използвани при 

производство на млечни продукти. Изработва се 

според нуждите на производство. 

представлява вертикален съд, 

окомплектован със спирално лентова бъркачка с 

честотно управление; миеща глава; крака с 

регулируеми пети; вход/изход за мляко; 

термометър; табло за управление (пуск/стоп 

боротите); серпентина 

по дъното и мантела за подаване на ледена вода, 

Обикновено вместимостта на съда 

се изработва по задание на клиента. 



 

Хладилна камера/хладилна зала

Обикновено се изработва по задание на 

клиента. Задължителни 

на производство на млечни продукти.

Целта е да поддържат конкретната за 

продукцията температура, през целия 

период на зреене. 

 

 

 

 

Маслоизготвител 

Конкретният пример е с работен обем 70 

литра. Тръбната предпазна рамка е 

снабдена с блокировка, която изключва 

задвижването при вдигане на рамката за 

обслужване. Маслоизготвителят 

монтиран на стойка с рама. 

оформена така, че под маслоизготвителя да 

има възможност да се вкарва количката за 

масло и да се източва 

монтаж, върху съда се монтира душова 

система за обливане със студена вода, с цел 

понижаване на температурата вътре в 

маслоизготвителя. Вътрешната 

се обработва по специален начин за 

получаване на микрограпавини, които 

предпазва залепването на маслото по 

стените. 

Хладилна камера/хладилна зала 

Обикновено се изработва по задание на 

адължителни за крайната фаза 

на производство на млечни продукти. 

е да поддържат конкретната за 

продукцията температура, през целия 

пример е с работен обем 70 

предпазна рамка е 

снабдена с блокировка, която изключва 

задвижването при вдигане на рамката за 

аслоизготвителят е 

монтиран на стойка с рама. Рамата е 

оформена така, че под маслоизготвителя да 

вкарва количката за 

е източва мътеницата. При 

монтаж, върху съда се монтира душова 

система за обливане със студена вода, с цел 

ературата вътре в 

ътрешната повърхност 

се обработва по специален начин за 

получаване на микрограпавини, които 

предпазва залепването на маслото по 


