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Dodajmo mleku vrednost.

Predstiskalnica

ODLIKE
1

PRP-R70-290

ENA NAPRAVA ZA PREDELAVO SIRNE MASE
Sirna masa se proizvaja v sirarskih kotlih, pasterizatorjih, posodah oziroma
cisternah. Naslednje faze pri proizvodnji sira so odcejanje, predstiskanje,
rezanje in stiskanje. Vse te postopke lahko opravite z eno napravo predstiskalnico PRP-R, ki je univerzalna naprava za predelavo sirne mase.

Večnamenska naprava
za predelavo
sirne mase

Sir
PRP-R

SIRARSKI KOTEL
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PRILAGODLJIVA NAPRAVA ZA OBLIKOVANJE SIRNIH BLOKOV
Naprava PRP-R je zelo prilagodljiva. Prilagaja se lahko:
•
velikost A sirnega bloka s pomično odcejalno mrežo,
•
nastavitev pritisnih točk B in mesta pritiska za predstiskanje in
stiskanje sirarske mase (segmentirane odcejalne plošče, premostitveni
profili, premični odcejalni mostovi s cilindri),
•
nastavitev končne velikosti sirarskih blokov C z nastavljivim
nožem (da velikost ustreza sirarskemu modelu).

4

C

B
B
C
A

Novost
1

3

3

LAŽJE, ENOSTAVNO FIZIČNO DELO IN ERGONOMIJA
Predstiskalnica PRP-R in njeni dodatki so bili načrtovani in oblikovani z mislijo na
ergonomsko (ugodno, priročno) in lahko fizično delo. Snemljivi sestavni deli so lahki,
premikanje premičnih delov je enostavno in gladko. Vsa opravila s PRP-R lahko opravite
v udobnih ergonomskih položajih telesa - kar je dobro za za hrbtenico in naravno držo.
Maksimalna delovna višina ustreza ergonomskim standardom.
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Avtomatizacija vam prihrani čas in
omogoča konstantno visoko kakovost
sira. Natančno trajanje stiskanja z enakimi
pritiski daje enake kakovostne rezultate
od sarže do sarže. Nastavite tri različne
tlake s tremi ročnimi regulatorji za
vsakega ter preprosto nastavite trajanje
(ČAS 1,2,3) stiskanja in postopek se bo
samodejno začel in končal s krmilnikom.
Shranite do 4 različne programe.
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Večnamenska naprava PRP-R je namenjena sprejemu
sirne mase, odcejanju sirotke, predstiskanju s pomočjo
stisnjenega zraka, razrezu sirne mase na željene bloke in
stiskanju mase v sirarskih modelih.
Odlikuje jo široka uporabnost – primerna je za proizvodnjo
poltrdih in trdih sirov v manjših saržah, poleg tega pa
je uporabna tudi za proizvodnjo mehkih sirov, odcejanje
skute, ...
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Primer avtomatizacije
programov za predstiskanje ali stiskanje.

PRITISK 3

ČAS 3
PRITISK 2

ČAS 2

PRITISK 1
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PRP-R je namenjena za predelavo sirne
mase do 3000 litrov mleka.
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Pomična odcejalna mreža je nastavljiva po dolžini banje in omogoča
prilagajanje različnim volumnom sirne mase.
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Prevozni podstavek zagotavlja lažje manevriranje predstiskalnice
po prostoru in boljši izkoristek prostora.
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Pritisna mesta poskrbijo za predstiskanje in stiskanje.
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Odlagalna polica pod mizo za shranjevanje: modelov, mešal, ...
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Pomični most omogoča prilagodljivost pritisnih mest po celotni dolžini
glede na obdelovalni volumen.
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Segmentna perforirana plošča omogoča stiskanje po celotni
površini in enakomerno odcejanje.

Fiksna pregrada zagotavlja večjo površino odcejanja.
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Nastavitev sklopa
pritiskov v enem
programu

AVTOMATIZIRANA REGULACIJA TLAKA

Iztočni ventil za izpust sirotke.

REŠITEV ZA PRIHRANEK ČASA, PROSTORA IN DENARJA
Prihranite denar in prostor, saj za izdelavo sira poleg sirarskega kotla (oz. pasterizatorja ali
posode ali cisterne) potrebujete samo še eno napravo - PRP-R, v kateri lahko opravite
vse nadaljnje postopke oblikovanja sirne mase. Ker za predelavo sira potrebujete samo eno
napravo prihranite čas, saj se vsi postopki odvijajo v eni sami napravi.
Premišljena konstrukcija in gladke površine omogočajo hitro in učinkovito čiščenje.

Izdelki Plevnikv službi
uporabnika.

ZANESLJIVA
KAKOVOST

VARČNA
TEHNOLOGIJA

VEČNAMENSKA
UPORABNOST

PRIHRANEK ČASA
IN DENARJA

VISOK
IZKORISTEK

PRIHRANEK
PROSTORA

Vse naprave Plevnik so uporabniku
in okolju prijazne ter energetsko
varčne. Načrtovane in izdelane
so za dolgoročno uporabo.
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PLEVNIK PREDSTISKALNICA PRP-R

Dodajmo mleku vrednost.

Predelava sirne mase s PRP-R
1. V LIVANJ E/ vlivanje
sirne mase
direktno v banjo ali
sirarske modele /

Novi distributor sirne mase* omogoča veliko bolj
enakomerno in nežno prečrpavanje sirne mase brez izgub.
Omogoča nežno, hitrejše in enakomerno razdeljevanje
sirne mase v odcejalno mizo ali sirarske modele (1-3
hkrati). Doziranje se lahko izvede tudi neposredno v
sirarske modele večjih dimenzij. Za optimalno porazdelitev
je zasnovana nova razpršilna glava. Distributor* je
nameščen neposredno na pritisna mesta. Tako je možna
nastavitev višine ter premikanje v smeri naprej in nazaj.
Postopek čiščenja CIP poteka samodejno s kroženjem
čistilne raztopine brez ročnega dela.
V O D C E JALN O MI Z O >

4. REZAN JE
/ v enake kose/

Distributor sirne mase*

Rezanje sirne mase poteka polavtomatsko.
Pomični most s pritrjenimi noži* se spušča ali dviguje
s pnevmatskimi cilindri.
Rezanje sirne mase na kose želenih dimenzij poteka
natančno in brez fizičnih obremenitev. Število kosov je
lahko od 2 do 5 (odvisno od želene velikosti/mase sira).

Novo

Snemljivi noži*

Novo

PO G LE D O D SPR E DAJ

*

V S IRARS KE MODELE >

Č RPALKA
S IR A S K I K OTEL

PRP-R
STR ANSK I PO G LE D

2. O DC EJ ANJ E
/ ločevanje sirotke
od sirne mase /

Hitrost odtekanja lahko enostavno nadzirate. Učinkovito
in hitro odvajanje lahko preprosto upočasnite z odprtim /
zaprtim iztočnim ventilom za sirotko. Učinkovito odtekanje
je doseženo z velikimi perforiranimi odcejalnimi
površinami - segmentnimi perforiranimi ploščami,
fiksno pregrado, pomično odcejalno mrežo in
odcejalnimi ploščami na dnu*, povezanimi z odtočnim
kanalom proti izpustnemu ventilu.

Perforirane odcejalne površine

5. S T IS K AN JE
/ z enakomernim
pritiskom do izdelkov
visoke kvalitete /

Za stiskanje večjega števila sirarskih modelov lahko
uporabite dodatno pritisno mesto*, dodatni pomični
most* ali dvojno pritisno ploščo*.

ODCEJ
ALNE
PLOŠČ
E NA D
NU*

SI RASKI KO T E L

3. PRED STIS K A N J E
/ za č vr sto st rukt uro
sirne ma se /

Dodatni pomični most*

Ročni izbor treh stopenj* regulacije tlaka nudi
tristopenjsko stiskanje s prednastavljenimi tlaki.
Avtomatska* regulacija stiskanja omogoča časovno
nastavljanje stopenj stiskanja. Avtomatsko vodeni
procesi (tlak in čas) predstiskanja in stiskanja
omogočajo ponovljiv postopek obdelave.

Priporočamo!

P R P -R

Enakomeren pritisk po celotni površini med
predstiskanjem je pomemben korak k stalni kakovosti
strukture sira. Z modularno zasnovo segmentnih
perforiranih plošč lahko uporabite katero koli dimenzijo.
Za prilagodljivo stiskanje so zasnovani pomični mostovi in 
premostitveni profili, ki pomagajo enakomerno porazdeliti
pritisk.

Predstiskalni moduli
( A perforirane segmentne plošče
in B premostitveni profili)

Dodatno
pritisno
mesto*

B

A
A

B

PO G LE D O D SPR E DAJ

STR ANSK I PO G LE D

PRP-R
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*Dodatna oprema

*dodatna oprema
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PLEVNIK PREDSTISKALNICA PRP-R

Dodatna oprema

Tehnični podatki

Priporočamo!

Regulacija tlaka - ročni
izbor treh stopenj
Omogoča ročno preklapljanje med
3 različnimi prednastavljenimi tlaki
z ON/OFF stikalom.

Dodajmo mleku vrednost.

Avtomatska regulacija stiskanja

Dodatno pritisno mesto

Omogoča avtomatsko preklapljanje med
3 različnimi tlaki in časi stiskanja.
Uporabnik lahko shrani 4 različne programe
s 3 koraki (nastavitev tlaka in časa
predstiskanja/stiskanja).

Omogoča stiskanje večjega števila
sirarskih modelov ter izboljšano in
enakomernejše predstiskanje z večjo
pritisno silo (proizvodnja trdih sirov).

Standardna oprema:

Minimalne zahteve:

- 2 ali 3 pomični mostovi za optimalno prilagodljivost
- 2 pritisni mesti (2 cilindra tip 50) na posameznem pomičnem mostu
- Odcejalni mreži spredaj (pomična) in zadaj ter odcejalni kanal po celotni dolžini
- Predstiskalni moduli: segmentne plošče in premostitveni profili
- Iztok DN40 (PRP-R70-160), DN50 (PRP-R220-290)
- Odlagalna polica
- Podpora na 4 kolesih

- Priključek za stisnjen zrak - 6 bar, 100l/min
- Priključna moč (230V 1N 50Hz) - samo za
delovanje avtomatske regulacije stiskanja

Nadgradnja pritisnega
mesta
Zamenjava standardnega
pritisnega mesta s cilindrom, ki omogoča večjo
pritisno silo.

Tip cilindra

Pritisna sila v kg

Skupna sila stiskanja
pomičnega mostu v kg
(S - 2 cilindra)

Cilinder PCW 50 (S)

118

236

Cilinder PCW 63

187

374

Cilinder PNC 80

302

604

Cilinder PNC 100

471

942

(S) – Standardna oprema

W

L

Priporočamo!

Vrata spredaj

Nadomesti enojno ploščo in podvoji
število modelov pod enim pritisnim
mestom. Samo v kombinaciji s pritisnim
mestom velikosti 80 ali 100.

Omogočajo ergonomsko in enostavno
rokovanje z razrezanimi sirnimi bloki. Odprta
stranica pripomore tudi k enostavnejšemu
rezanju in čiščenju banje. Za PRP-R 120-290.

Novo

L1

H1

Omogoča izboljšano in enakomernejše
predstiskanje z večjo pritisno silo (proizvodnja trdih sirov) ter večje število pritisnih mest
za povečanje števila sirarskih modelov.

Dvojna pritisna plošča z vago

H2

Dodatni pomični most

H

W1

Novo
PO G LE D O D SPR E DAJ

Tip

Odcejalne plošče
na dnu
Pospešeno in enakomerno
odcejanje sirotke zaradi
odcejanja na dnu banje.

Snemljivi noži
Natančen in hitrejši polavtomatski razrez
sirne mase v bloke enakih velikosti
(5, 4 ali 2). Nož se enostavno namesti na
pritisno mesto, spuščanje in dviganje noža
se upravlja z ročnim ventilom.

Distributor sirne mase – enojni
ali trojni
Omogoča nežno, hitrejše in enakomerno
razdeljevanje sirne mase v odcejalno mizo ali
sirarske modele. Na voljo čiščenje CIP.
Ni na voljo za velikost PRP-R70.

Število
mostov

Možnost
obdelave
sira* do
(kg)

STR ANSK I PO G LE D

L1
Dolžina

W1
Širina

H1
Višina

H2
Višina

L
Dolžina

W
Širina

H Višina

Predvidena
višina
nestisnjene
sirne mase
(mm)

Dimenzije banje (mm)

Vgradne dimenzije (mm)

PRP-R 70

2

70

1000

900

350

550

1550

1100

1800

100

PRP-R 120

2

120

1500

900

350

550

2050

1100

1800

100

PRP-R 160

2

160

2000

900

350

550

2550

1100

1800

100

PRP-R 220

3

220

2500

1000

400

600

3050

1200

1850

100

PRP-R 290

3

290

3300

1000

400

600

3850

1200

1850

100

* Navedene vrednosti so okvirne in veljajo za standardno izvedbo.
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Dodajmo mleku vrednost.

Reference

Kmetija Pustotnik

Agri Szazarvaz

PRP-R 15 07 2020 SI

Ekološka kmetija Kukenberger

Celovite rešitve za
sirarsko-mlekarsko
proizvodnjo
Proizvodi Plevnik
v službi uporabnika
Vse naprave Plevnik so uporabniku
in okolju prijazne ter energetsko
varčne. Načrtovane in izdelane
so za dolgoročno uporabo.

Več informacij

Svetovanje

Obisk

Projektiranje

Proizvodnja

V procesu nenehnih izboljšav si pridržujemo pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb brez predhodne najave.

Dodajmo mleku vrednost.
PLEVNIK, d.o.o.
Podsmreka 56
1356 Dobrova, Slovenia
milk.cheese@plevnik.si
+ 386 (0)1 200 60 80

Specialisti za opremo za predelavo mleka.
Skupaj smo ustvarili več kot 3.500
uspešnih sirarskih zgodb.

www.plevnik.si

Montaža in zagon

