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VYTINTOS MĖSOS PRESAS 82.1018.00  

 
Įrenginys skirtas vytintos mėsos produktų presavimui. Technologinio 

proceso optimizavimas pagerina kokybę ir sumažina galutinio produkto kainą.  
Vytintos mėsos gamybai reikalingas presas. Tokiu būdu gaunamas 

aukščiausios klasės produktas, tuo pačiu sumažinamas ir vytinamo laiko 
sąnaudos.  

Proceso metu labai svarbu pasirinkti reikiamą spaudimo lygį ir presavimo 

laiką, o taip pat ir numatyti pastovų kompresijos intensyvumą viso proceso 
metu.  

Įrenga pagaminta iš nerūdijančio plieno 1.4301 (AISI 304), leista naudoti 
maisto pramonėje.   
Mūsų techniniai privalumai: 

  programinis reguliuojamas suspaudimas presavimo metu  
 sutrumpina operacijų laiką ir dėl to nebereikalinga darbuotojo nenutrūkstama 

konrolė  
  kontrolės sitema suteikia galimybę technologui neprtraukiamai stebėti procesą  

 pašalinama netinkamų trikdžių rizika presavimo metu  
 nepadaromos klaidos nustatant proceso pabaigą  

 nekvalifikuotas darbas sumažinamas iki minimumo ir fiziniams krūviams  
  reikalingas vienintelis užprogramavimas visam presavimo procesui  

 
Įrenginys atitinka GOST, Europos Tarybos derektyvas № 98/37/ЕЕС ir 

73/23/ЕЕС ir USDA taisykles. 

Presavimas: 

– pneumatiniai cilindrai su 700 mm žingsniu – 4 vnt.  
– darbiniai stalai iš vandeniui atsparios faneros (12 mm) su nerūdijančio plieno 

apdaila – 19 vnt.  
 
Valdymas: 

SIEMENS SIMATIC, su 99 programomis 
- spaudimo nustatymas (stumimo) realiais vienetais (barais) 

- automatinis spaudimo reguliavimas (plius sklandus paleidimas) 
- pozicijos užsaugojimas  (suspaudimo) nutrūkus maitinimui ir tolimesnis 
veikimas po perkrovimo 

- ciklo baigimo įspėjimas- signalizacija 
– pagal kliento pageidavimą galima užsakyti monitoringą (sistemingą stebėjimą) 
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Techniniai parametrai:   

Instaliuota galia V 80 

Maitinimo įtampa V/Hz 230/50 

Suspaustas oras baras 
min 6 (darb. spaudimas 

maks. 5.5 bar) 

Darbinio stalo dydis (19 vnt. komplekte) mm 1650 х 1100 

Našumas kg 
560-600 žaliavų (Ø42-

50 mm/18 pakopų 

Svoris (išskyrus darb. stalą) kg 680 

 

Matmenys: 

Vidiniai matmenys: - Ilgis I mm 1650 

                                  - plotis P mm 1100 

                                  - aukštis A mm 700-1445 

Išoriniai matmenys:      - Ilgis I mm 2200 

                                  - plotis P mm 1290 

                                  - Aukštis A mm 1940-2630 

 


