KITZINGER
מכונות שטיפה תעשייתיות
מבית פלבם עין חרוד

לפרטים נוספים ולקטלוג החדש

www.palbam.co.il
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פלבם | יצרנית מוצרי מתכת המובילה בארץ ובעולם ,בעלת מוניטין של למעלה
מששים שנה ,מציעה פתרונות ומכלולי מתכת מורכבים למגוון תעשיות.
לפלבם צוות הנדסה מיומן בעל ידע מקצועי ברמה עולמית ,אשר ישמח להתאים
עבורכם מערך שטיפה שלם העונה לצרכים המדויקים של כל לקוח ולקוח.
אתם מוזמנים להתרשם ממגוון היכולות והמוצרים של פלבם גם באתר:
www.palbam.co.il
לפרטים נוספים וקביעת פגישה:

ליאור בן-אור -מתאמת שיווק ומכירות
טל' | 04-6530772נייד lior@palbam.co.il 052-8518488
יהודה סיסו -מנהל שיווק ופיתוח עסקי
טל' | 04-6535795פקס yudas@palbam.co.il 04-6530784

KITZINGER
קיצ'ינגר | חברה גרמנית מומחית לייצור מכונות הדחה ומתקני שטיפה
תעשייתיים.
ייצור מותאם אישית בשילוב רכיבי חשמל מתוצרת  SIEMENSו.LENZE-
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פתרונות שטיפה תעשייתית לכל סוגי הכלים
.1
.2
.3
.4
.5

תבניות גסטרונום
ארגזים
משטחים
עגלות מסלולים
עגלות אמבט

לפרטים נוספים ולקטלוג החדש

www.palbam.co.il

Contino ™ GN washer

מכונת שטיפת תבניות גסטרונום עם
מסלול בודד או כפול עבור מספר רב
של שימושים במפעל קייטרינג ומזון.
•
•

תפוקה גבוהה ,דגם  passthroughהמאפשר
הפרדה בין כלים מלוכלכים ונקיים
שרשרת הובלה בודדת או כפולה מפלסטיק
או סרט נירוסטה לכל סוגי הכלים

ניקיון מושלם עם יעילות
גבוהה

צריכת מים נמוכה-
תהליכי שטיפה בלחץ
מים גבוה
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Contino ™ GN washer

יתרונות:
• בנייה לאורך שנים  Heavy dutyכסטנדרט
• כל הדפנות כפולות מבודדות כסטנדרט
• כל הציוד החשמלי מתוצרת  SiemensוLenze-
• משאבות ומפוחי ייבוש מתוצרת  EDURוElektror-
• מבנה מכונה פשוט ,קל לתפעול
• צריכת המים מ 0.5-ליטר לכל כלי GN1/1
• ניצול אנרגיה של מי ביוב לחימום מוקדם של מי שטיפה סופית
• תוצאות מעולות באמצעות איזון נכון של טמפרטורה ,זרימה ,חלץ מים
וחומר ניקוי מתאים ,ללא צורך בהשריית הכלים מחוץ למכונה
• מתאים גם לכלים שרופים מהבישול ולכלים עם ליכלוך ייבש

אפשרויות נוספות:
• אפשרות לחימום מים בחשמל ,קיטור או בגז
• אופציה לשטיפת טרמופורטים ומכסים מקלקר עם מערכת שינויי לחץ
שטיפה
• אופציה לשטיפת כלי מטבח עם שימוש במסוע סרט פלב"מ
• מהירות מסוע ניתנת לשינוי בהתאמה לרמת הליכלוך
• ייבוש כלים ע"י הזרמת אוויר בלחץ גבוה עם או בלי חימום
• מסנן תוף מחוץ למכונה עם קיבולת סינון גבוהה במיוחד לשטיפת כלים
עם רמת ליכלוך גבוה
• מסלול הדחה כפול לחיסכון בשטח חדר ההדחה
• שולחנות כניסה/יציאה למכונה ישרים וזוויתיים לפי שטח נתון
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Spiracon ™ crate washer

מכונת שטיפת ארגזים ™  Spiraconמיועדת לשטיפה של
עד  150ארגזים בשעה ברמת ניקיון גבוהה ,באמצעות
הגיומטריית זרימת מים מתקדמת ,בנויה מפלב"מ 304
כמונובלוק עם תחתית מחוזקת ,קלה ומהירה להתקנה
עם אפשרות לניוד.
יתרונות:
• גוף -מונובלוק ,נייד
• הנעה עדינה ע"י מערכת הנעה ספירלה
• ניקוי קל עם הסרת מערכת הנעה בקלות
• רכיבי חשמל מתוצרת  SIEMENSוLENZE-

• צריכת מים  250ליטר לשעה
• אפשרות הכנסת ארגזים ללא מיון
לפי גובה
אופציות:
• מתקן הפיכת ארגזים בכניסה
למכונה
• מחמם עזר במקרה של הספקת
מים קרים
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Contino ™ crate washer

מכונת שטיפת ארגזים אוניברסאלית ™ Contino
מיועדת לשטיפת ארגזי פלסטיק מכל
הדגמים וכל הגדלים ,ארגזי בצק ומגשי
בצק .מכונה עם מסוע שרשרת פנימית

מסלול שטיפה בודד או כפול ,בשכיבה
או בעמידה.
יתרונות:
המכונה בנוייה לפי דרישות הלקוח
• מבנה מכונה מפלב"מ  304בעוביים  2-3מ"מ Custom Made
HEAVY DUTY
מתאימה למפעלי מזון ,בתי אריזה
• דפנות ודלתות כפולות ,מבודדות כסטנדרט
• כל ציוד חשמל מתוצרת  SiemensוLenze-
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Contino ™ crate washer

יתרונות:
• משאבות ומפוחים מתוצרת  EDURו-
ELEKTROR
• מבנה פשוט עם סכמה חשמלית פשוטה
• שימוש באנרגיה של מי ביוב לחימום
מוקדם של מי שטיפה סופית
• לחץ שטיפה עד  5באר עם זרימה גבוהה
• צריכת מים נמוכה
• מסנני המים ממוחזרים חיצוניים ללא
צורך בפתיחת דלתות

אופציות נוספות:
• חימום מכונה ע"י חשמל ,קיטור או גז
• מייבש עם מפוח/מפוחי לחץ גבוהה ,עם או בלי
חימום
• מהירויות שטיפת ארגזים לפי ליכלוך נמוך ,גבוה
• שולחנות כניסה/יציאה ישרים/זוויתיים עם הנעה ע"י
מערכת הנעה של מכונה
• מסנן תוף נוסף לסינון מים ברמת ליכלוך גבוהה
•
•
•
•
•
•
•

מסלול הנעה כפול – פתרון לשטח קטן
מחמם עזר בחשמל ,קיטור או בגז
אופציה לשטיפת משטחי פלסטיק במכונה עם מסלול שטיפה כפול
מתקן הפיכת ארגזים בכניסה למכונה
מפוח יניקת אדים
אופציה לתא השרייה להורדת מדבקות והשריית לכלוך ייבש לפני הדחה
אפשרות לבנייה מכונה מפוצלת לפי שטח הנתון
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Spiracon SP ™ pallet washer

מכונת שטיפת משטחים המתאימה לכל גודל משטח
פלסטיק עם אפשרות לכיוון הרוחב.
המכונה בנויה מפלב"מ  304בעוביים  2-3מ"מ כיחידה
אחת .גודל המכונה נקבע לפי כמות המשטחים הנדרשת
בשעה.
יתרונות:
•  2מהירויות הדחה לפי רמת הלכלוך
• כל הציוד החשמלי מתוצרת  SiemensוLenze-
אופציות:
• מייבש עם מפוח אחד עד 3-לפי גודל המכונה
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Contirack™ trolley washer

מדיח עגלות לשטיפת עגלות מסלולים ,עגלות מדפים ,עגלות
הגשה מתוצרת "סוקומל" או "בורלוג".
ההדחה מתבצעת ע"י הזרמת מים בלחץ גבוה עם תנועת
הדיזות ב 3-מישורים ובשיטת התזה מצטלבת .crossflow
העגלות בזמן השטיפה ממוקמות על שולחן מסתובב ,כך
שזרם מים מקיף אותם מכל הצדדים.

יתרונות:
• בנוי מפלב"מ  304בעוביים  4-6מ"מ ,מבודדת
• שולחן מסתובב בקוטר  1600מ"מ מיועד לשטיפה של עגלת
הגשה "סוקומל" אחת או עד  3עגלות מסלולים
• כל רכיבי חשמל מתוצרת  SiemensוLenze-
• משאבות לחץ גבוה מתוצרת EDUR
• מונובלוק דלת אחת או pass through
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Contirack™ trolley washer
תרשים מיקום עגלות בשטיפה:
 3עגלות מסלולים

עגלת סוקומל

 2עגלות קומבי
אופציות נוספות:
• ייבוש ע"י התקן סיבוב מהיר
spin dryer
•  2דלתות
• תריס הרמה אוטומטית במקום
דלתות
• בקר רושם מתוצרת Siemens
לפי דרישות HACCP
• אופציות למשאבות הדחה לפי סוג העגלות ורמת ליכלוך:
•  2משאבות של  4ק"וו ,כ"א ,לחץ שטיפה  3באר
•  2משאבות של  7.5ק"וו כ"א ,לחץ שטיפה  5באר
•  2משאבות של  11ק"וו כ"א ,לחץ שטיפה  5באר
• התקנה בתוך הבור עד  300מ"מ או על הרצפה עם רמפות בכניסה
ויציאה
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Taktar™ bin washer

מכונת הדחה לעגלות אמבט מסוג  , Eurobinתקן DIN9797
יתרונות:
• עיצוב מיוחד של ממטרות שטיפה מאפשר
שטיפת עגלות מכל הצדדים כולל בסיס גלגלים
• ניקיון מושלם נותן יתרון מול כל המתחרים
בתחום
• מיועדת גם לשטיפת עגלות עגולות
• כל רכיבי החשמל מתוצרת  SiemensוLenze-
• משאבות מתוצרת EDUR
אפשרויות נוספות:
• ניתן לקבל בקר פיקוד עם פונקציות רישום
תהליך לפי הנחייות של HACCP
• ישנם דגמים לשטיפת משטחי "קוביות"
פלסטיק
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