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Seznam dostupných zařízení 

 
Aplikace NONFOOD  - nepotravinářství 

 
.  

• Modifikace pro nové aplikace jsou možné  

• Dle dohody s kupujícím jsou možné další mechanické a 
elektrické opravy, dodatečné úpravy nebo výměna specifických 
komponentů a agregátů. 

• Meziprodej vyhrazen, dostupnost na vyžádání:  

o Ing. Jiří Burda Tel. +420 724 970 668 (komunikace v češtině a němčině) 

o Bc. Roman Havlík Tel. +420 602 729 412 (komunikace v češtině a angličtině) 
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Č. 1: 

Mytí KLT přepravek v kombinaci s blistry a víky 
 
Vhodné pro použití v logistice, v automobilovém nebo farmaceutickém průmyslu a 
maloobchodě. 
 
1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení PRG 501- 600 
 

• 1-stopé provedení s nastavitelným bočním vedením 

• Průchozí výška 1 x 600 mm 

• Nastavitelná průchozí šířka 50 - 400 mm 

• Možnost mytí KLT přepravek v pozici dnem na stranu a blistrů a vík v pozici nastojato 

• Kapacita 300 ks KLT 600x400x170 mm/hod. nebo vyšší v závislosti na požadavcích 
na sušení 

• Nastavitelná rychlost 

• 2-nádržový systém bez meziofuku a s konečným sušením 

• Všechny moduly kromě mycího s tepelnou izolací včetně izolace nádrží 

• Délka zařízení 11.030 mm 

• Testovací zařízení v současnosti na skladě, k dispozici ve zkušební hale do 2 až 4 
týdnů 
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Č. 2: 

Mytí KLT přepravek v kombinaci s blistry a víky 
 
Vhodné pro použití v logistice, v automobilovém nebo farmaceutickém průmyslu a 
maloobchodě. 
 
1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení PRG 501- 600 
 

• 1-stopé provedení s nastavitelným bočním vedením 

• Průchozí výška 1 x 600 mm 

• Nastavitelná průchozí šířka 50 - 400 mm 

• Možnost mytí přepravek KLT v pozici dnem na stranu a blistrů a vík v pozici nastojato 

• Kapacita 500 ks KLT 600x400x170 mm/hod. nebo vyšší v závislosti na požadavcích 
na sušení 

• Nastavitelná rychlost 

• 1-nádržový systém s konečným sušením 

• Všechny moduly kromě mycího s tepelnou izolací včetně izolace nádrží 

• Délka zařízení 11.950 mm 

• Zařízení je po generální opravě, k dispozici ve zkušební hale během 2 až 4 týdnů. 
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Č. 3: 

Mytí KLT přepravek v kombinaci s blistry, víky a paletami 
 
Vhodné pro použití v logistice, v automobilovém nebo farmaceutickém průmyslu a 
maloobchodě. 
 
1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení PRG 501- 1000 
 

• 1-stopé provedení s nastavitelným bočním vedením 

• Průchozí výška 1 x 1000 mm 

• Nastavitelná průchozí šířka 50 - 400 mm 

• Možnost mytí KLT přepravek v pozici dnem na stranu a blistrů a vík v pozici nastojato. 

• Kapacita 300 ks KLT 600x400x170 mm/hod. nebo vyšší v závislosti na požadavcích 
na sušení 

• Nastavitelná rychlost 

• 2-nádržový systém s meziofukem a konečným sušením 

• Všechny moduly s tepelnou izolací včetně izolace nádrží 

• Délka zařízení 18.480 mm 

• Zařízení v provozu v České republice před generální opravou 
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Č. 4: 

Praní a odmašťování dílů 
 
Zařízení je k dispozici k testování v našem testovacím provozu 
 
Vhodné pro použití za lisováním, odjehlováním nebo obráběním. 
 
1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení PROGRESS 401 
 

• 1-stopé provedení, v současnosti se 2 řetězy a pevnými držáky dílů 

• Možnost mytí dílů s ručním nebo automatickým zakládáním/odebíráním 

• Kapacita cca 200 ks/hod. při rychlosti 0,5 m/min. 

• Nastavitelná rychlost 

• 2-nádržový systém s meziofukem a konečným sušením 

• K dispozici je samostatný chladicí tunel za myčkou 

• Stroj je po generální opravě 
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Č. 5: 

Mytí KLT přepravek a beden 
 
Vhodné pro použití v logistice, v automobilovém nebo farmaceutickém průmyslu a 
maloobchodě. 
 
 
1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení NER 301 
 

• 1-stopé provedení s nastavitelným bočním vedením 

• Průchozí výška 300 mm 

• Nastavitelná průchozí šířka 400 a 600 mm 

• Možnost mytí KLT přepravek a beden v pozici s dnem vzhůru podélně  

• Kapacita 300 ks KLT 600x400x300 mm/hod. nebo vyšší v závislosti na požadavcích 
na sušení 

• Nastavitelná rychlost 

• 2-nádržový systém bez meziofuku a konečného sušení 

• Všechny sušící moduly s tepelnou izolací  

• Délka stroje 11,0 m 

• Testovací zařízení v současnosti na skladě, k dispozici ve zkušební hale do 2 až 4 
týdnů 

 

file:///D:/NERKON/Users/Roman%20Havlík/Desktop/NERKON/Prodej_NERKON_Havlík%20Roman/Marketing/2010/Nerkon%20style/info@nerkon.cz
file:///D:/NERKON/Users/Roman%20Havlík/Desktop/NERKON/Prodej_NERKON_Havlík%20Roman/Marketing/2010/Nerkon%20style/www.nerkon.cz

