
ENOSTAVNA
POLNILKA

Dodajmo mleku vrednost.

Hitro in natančno 
polnjenje 

EP500

PLEVNIK, d.o.o.  
Podsmreka 56  
SI 1356 Dobrova 
milk.cheese@plevnik.si
01/ 200 60 80

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

www.plevnik.si

Zastopnik:

Ustvarjamo srečne zgodbe podeželja.
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M O N T A Ž A  I N  Z A G O NS V E T O V A N J E O B I S K P R O J E K T I R A N J E P R O I Z V O D N J A

Celovite rešitve za sirarsko-mlekarsko proizvodnjo

Tehnični podatki

Tip
Dimenzije (mm)

Tip črpalke Moč Teža
A B C

EP500 Basic 900 1030 670 gumjasti rotor 0,37 kW 90 kg

EP500 Professional 1100 1030 670 rotor Lobe 1,1 kW 135 kg

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

C

B

A



HITRO, NATANČNO IN UČINKOVITO POLNJENJE HOMOGENIH VSEBIN 

EP500 Basic je primerna za uporabnike, ki želijo ročno polnjenje zamenjati za avtomatsko. S črpalko se lahko polni 
mleko, sirotko, jogurt in sadni jogurt (z delčki sadja do 6 mm in trdimi delčki do 4 mm). Namenjena je za polnjenje 
mlečnih izdelkov z viskoznostjo do 2.600 CPs. 

EP500 Professional je primerna za napredne uporabnike, ki polnijo mleko, sirotko, jogurt in sadni jogurt (z delčki 
sadja do 10 mm in trdimi delčki do 8 mm) in ostale produkte. Črpalka deluje zelo nežno na produkte tako, da v 
popolnosti vzdržuje kakovost produkta. Črpalka je enostavna za čiščenje in omogoča enostavno vzdrževanje. 
Namenjena je za polnjenje mlečnih in ostalih izdelkov z viskoznostjo do 16.000 CPs.

Krmilnik**: 
 
• 4,3” barvni zaslon na dotik 
• Nastavitev volumna od 0,1 l
• Zaslon s časom
• Hitri dostop do programov
• Vgrajen števec polnjenj

Programi polnjenja: 6 poljubnih programov  
za različne medije ali volumne polnjenja.  
Možnosti nastavitev: polnilni čas, polnilna 
frekvenca, poljubno poimenovanje programov, ...
Mešalni program 1: začne delovati ob pritisku 
tipke in preneha polniti ob ponovnem pritisku  
na tipko.
Ročni program 1: polni ko je tipka aktivirana.  
Ob spustu tipke se polnjenje ustavi.

Enostavna polnilka 
EP500 Basic / Professional
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P R E D N O S T I 

1  Avtomatsko polnjenje, kapaciteta 500 l/h, 
ročno zapiranje in etikeranje. Hitro in natančno 
odmerjen volumen mlečnih izdelkov z enim 
pritiskom na gumb.*
2  Enostavna homogenizacija produkta: 
Jogurt se iz kotla prelije direktno v zalogovnik, 
iz katerega se ga črpa skozi homogenizacijski 
nastavek, s katerim dobimo homogen jogurt. 
3  50 litrski zalogovnik: omogoča enostavno 
vmešanje do 5 kg sadne baze. Saržno lahko 
izdelate jogurt z vsebnostjo sadja od 12,5 %  
do 20 %.
4  Enostavno čiščenje: priprava čistilnega 
sredstva v zalogovniku, nato sredstvo kroži  
s pomočjo črpalke.
5  Za lažje premikanje po prostoru je naprava 
nameščena na štirih kolesih. 
6  Krmilnik** 

Za vse vrste jogurtov, sirotko, mleko, ...

Proces delovanja Urejanje programov

*Toleranca polnjenja je odvisna od viskoznosti produkta (1 do 3%).
**Dodatna oprema

Navadni jogurt
Sirotka
Mleko 
 
Jogurt se iz kotla nalije direktno v zalogovnik, kjer se lahko 
homogenizira ročno z hoby disperzijskim mešalom. Ali pa 
se takoj začne z črpanjem in se homogenizacija izvede  
s pomočjo homogenizacijskega nastavka, ki je vgrajen 
pred izhodom iz polnilke. 
  
Črpalka črpa jogurt do dozirne roke. Roka je oblikovana 
tako, da omogoča enostavno premikanje v vse smeri 
(naprej, nazaj in po višini - odvisno od višine lončkov). 
Uporabniku omogoča predhodno postavitev lončkov 
ali stekleničk na sirarsko mizo. Nato pa se polnilno 
roko prosto premika od stekleničke do stekleničke. Na 
krmilniku se lahko nastavi dozirni volumen. Polnjenje 
se sproži s tipko na polnilni roki, kar povzroči doziranje 
nastavljenega volumna.

Sadni jogurt 
Jogurt se iz kotla nalije direktno v zalogovnik, kjer se 
lahko homogenizira ročno z hoby disperzijskim mešalom. 
Ko je navaden jogurt homogen, v zalogovnik dodamo še 
sadno bazo. Vmeša se jo z hoby disperzijskim mešalom 
da v zalogovniku dobimo enoten, homogen sadni jogurt. 
Potem začnemo z polnjenjem.  
 
Črpalka črpa jogurt do dozirne roke, ki je oblikovana 
tako, da omogoča enostavno premikanje  
v vse smeri (naprej, nazaj in po višini - odvisno od višine 
lončkov). Uporabniku omogoča predhodno postavitev 
lončkov ali stekleničk na sirarsko mizo.  
Nato pa se polnilno roko prosto premika od stekleničke 
do stekleničke. Na krmilniku se lahko nastavi dozirni 
volumen. Polnjenje se sproži s tipko na polnilni roki,  
kar povzroči doziranje nastavljenega volumna.

D E L O V A N J E :


