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Seznam dostupných zařízení 

 
Aplikace FOOD - potravinářství 

 
.  

• 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 přepravek 
 
Nové zařízení vyrobený na sklad pro rychlé dodání 
 
Vhodné pro použití v pekárenských, cukrářských, drůbežářských, mlékárenských 
nebo masných provozech. 
 
1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení LEAN CONCEPT 200 
 

• 1-stopé provedení  

• Možnost mytí euro přepravek tříděných dle výšky 

• Kapacita cca 200 - 400 ks/hod. 

• Nastavitelná rychlost 

• Systém s 1 nádrží a oplachem čerstvou vodou v samostatném modulu 

• Délka zařízení 4 000 mm 

• Rok výroby 2021 

• Cena a rozsah včetně následujícího doplňkového vybavení: 

1 ks Zesílený ohřev nádrže do 30 kW  
1 ks Odsávání par ze vstupu zařízení  
1 ks Prodloužení zakládacího stolu na 0,5 m 
1 ks Prodloužení odebíracího stolu na 1,0 m 
1 ks Dávkovací jednotka mycího prostředku - vodivostní, výkon 5 l/hod 

 

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


 

NERKON s.r.o. Tel.: +420 724 970 668 Bankovní spojení: 
Pompova 602/4 Fel: +420 602 729 412 Česká spořitelna  
617 00 Brno E-mail:   info@nerkon.cz CZK- účet: 2058756379/0800 

Strana | 3 IČ: 277 17 135 Web:    www.nerkon.cz EUR- účet: 1673950283/0800 

Č. 2: 

Mytí přepravek 
 
Vhodné pro použití v pekárenských, cukrářských, drůbežářských, mlékárenských 
nebo masných provozech. 
 
1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení CLEVER LINE 301 
 

• 1-stopé provedení  

• Možnost mytí euro přepravek tříděných dle výšky 

• Kapacita až do 2000 ks/hod 

• Nastavitelná rychlost 

• 3-nádržový systém se třetí nádrží pro oplach z nádrže, závěrečný oplach čistou vodou 
a sušení 

• Délka zařízení 11.202 mm 

• Zařízení je po generální opravě 
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Č. 3: 

Mytí přepravek a palet 
 
Vhodné pro použití v pekárenských, cukrářských, drůbežářských, mlékárenských 
nebo masných provozech. 
 
1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení CLEVER LINE 301 
 

• 1-stopé provedení  

• Možnost mytí euro přepravek tříděných dle výšky a palet 

• Kapacita až do 2000 ks/hod 

• Nastavitelná rychlost 

• 2-nádržový systém s finálním oplachem čistou vodou a sušením 

• Délka zařízení 7.800 mm 

• Zařízení je po generální opravě 
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Č. 4: 

Mytí přepravek nebo blokových forem na sýr 
 
Vhodné pro použití v pekárenských, cukrářských, drůbežářských, mlékárenských 
nebo masných provozech. 
 
1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení CL 301 
 

• 1-stopé provedení 

• Umožňuje mytí euro přepravek nebo blokových forem na sýr 

• Kapacita 150 - 300 ks/hod 

• Nastavitelná rychlost 

• Systém 3 nádrží s konečným oplachem čerstvou vodou bez sušení 

• Délka zařízení cca 6 500 mm 

• Zařízení je po generální opravě 

Č. 5: 

Mytí přepravek nebo jiných předmětů pozicovaných na dopravníku 
 
Vhodné pro použití v pekařských, cukrářských, drůbežářských, mlékárenských nebo 
masných provozech. 
 
1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení CL 301 B 
 

• 1-stopé provedení s pásovým dopravníkem 

• Možnost mytí euro přepravek nebo jiných předmětů pozicovaných na dopravníku 

• Kapacita 100 - 200 ks/hod 

• Nastavitelná rychlost 

• 1 nádržkový systém s konečným oplachem čistou vodou bez sušení 

• Délka zařízení cca 4 200 mm 

• Zařízení je po generální opravě 
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Č. 6: 

Mytí přepravek nebo jiných předmětů (formy na čokoládu, odlévací desky nebo tácy 
atd.). 
 
Zařízení je k dispozici k testování v našem testovacím provozu- poslední nastavení pro 
testování odstraňování štítků z přepravek. 
 
Vhodné pro použití v pekárenských, cukrářských, drůbežářských, mlékárenských 
nebo masných provozech. 
 
1 ks Průběžné postřikové mycí zařízení PRG 501- 400 
 

• 1-stopé provedení s nastavitelným bočním vedením 

• Průchozí výška 400 mm 
Umožňuje mytí beden v pozici dnem na stranu a dalších předmětů, jako jsou tácy, 
víka, formy v poloze nastojato. 

• Kapacita 200 - 400 ks/hod 

• Nastavitelná rychlost. 

• 1-nádržový systém s finálním oplachem čistou vodou bez sušení (ke stroji je možné 
přidat sušící modul a také samostatný modul pro oplach čistou vodou) 

• Délka zařízení 3.650 mm 
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Č. 7: 

Mytí beden a boxů 
 
Vhodné pro použití v pekárenských, cukrářských, drůbežářských, mlékárenských 
nebo masných provozech. 
 
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 

• Umožňuje mytí přepravek a boxů v pozici dnem vzhůru podélně nebo příčně. 

• Kapacita 1000-2000 ks beden E2/hod. 

• Nastavitelná rychlost 

• 2-nádržový systém s oplachem čistou vodou a konečným sušením 

• Všechny sušící moduly s tepelnou izolací  

• Délka stroje 11,0 mm 
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Č. 8: 

Mytí přepravek nebo jiných předmětů (víka, formy na čokoládu, odlévací desky nebo 
tácy atd.). 
 
Vhodné pro použití v pekárenských, cukrářských, drůbežářských, mlékárenských 
nebo masných provozech. 
 
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 

• Umožňuje mytí přepravek nebo boxů v pozici dnem na stranu a forem nebo táců a vík 
v pozici nastojato.  

• Kapacita 1000 ks přepravek E2/hod. 

• Nastavitelná rychlost 

• 2-nádržový systém s oplachem čistou vodou a závěrečným sušením 

• Všechny moduly kromě mycího s tepelnou izolací včetně izolace nádrží 

• Délka stroje 11.030 mm 

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