
 

  
  

Clevro system

PRZENOŚNIKI TAŚMOWE

Przenośniki: Załadunek i systemy wyposażenia
dodatkowego

Automatyzacja procesów technologicznych wymaga zastosowania systemów transportowych,
które odpowiadają za przenoszenie i załadunek surowców oraz wyrobów gotowych. Przenośniki
są nieodłącznym elementem wyposażenia linii produkcyjnych, jak również linii technologicznych.
Stanowią ważny element linii myjących i suszących.

Przenośniki taśmowe stanowią grupę wyposażenia dodatkowego. Ich zastosowanie jest
uwarunkowane przede wszystkim długością linii technologicznej oraz możliwościami
przestrzennymi. W sposób szczególny rekomendujemy przenośniki taśmowe oraz systemy
załadunku mechanicznego w obiektach wielkopowierzchniowych, których metraż i układ wymaga
wydłużenia linii technologicznej, tym samym utrudniając jej manualną obsługę.

Przenośniki taśmowe: Optymalizacja procesów
technologicznych

Optymalizacja procesów technologicznych ma kluczowe znaczenie z perspektywy zachowania
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wdrażając systemy pomocnicze, których zadaniem
jest automatyzacja poszczególnych procesów przedsiębiorstwo może ograniczyć koszty związane
z produkcją, jak również straty wynikające z nieracjonalnej gospodarki surowcami, w tym także
wodą.

Przenośniki taśmowe pozwalają na znacząca optymalizację procesów technologicznych – od
procesów produkcyjnych, aż po mycie i suszenie pojemników. Z ich zalet w sposób szczególny
korzystają przedsiębiorstwa z branży spożywczej. Przenośniki pozwalają na bardziej efektywne
zarządzanie procesem czyszczenia pojemników i w ten sposób ułatwiają utrzymanie
wymaganych przez branżę standardów higieny.
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Przenośniki CLEVRO: Wysokiej jakości systemy załadunku
mechanicznego bezpośrednio od producenta

CLEVRO to polski producent specjalistycznych urządzeń myjących, systemów załadunku
mechanicznego oraz oprzyrządowania i wyposażenia dodatkowego. Koncentrujemy się przede
wszystkim na projektowaniu, produkcji i sprzedaży urządzeń myjących oraz systemów
zwiększających ich wydajność. Jednym z takich rozwiązań są przenośniki. Przenośniki taśmowe
oraz systemy załadunku mechanicznego przyspieszają procesy technologiczne związane z
załadunkiem i rozładunkiem myjek taśmowych. Ich zastosowanie pozwala na automatyzację
procesu czyszczenia, a w rezultacie jego znaczące usprawnienie.

Przenośniki wykonujemy we wszystkich konfiguracjach odpowiadających oferowanym myjką
przemysłowym. Wykonujemy systemy dedykowane do obsługi przedmiotów o zróżnicowanych
gabarytach i ciężarze. Do produkcji naszych przenośników wykorzystujemy wyłącznie wysokiej
jakości materiały z odpowiednimi atestami. To pozwala na ich bezpieczne użytkowanie w
zakładach z branży spożywczej, jak również innych przedsiębiorstwach. Klientów
zainteresowanych zamówieniem przenośnika taśmowego, systemu załadunku mechanicznego
lub kompletnej linii technologicznej zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszym
asortymentem i dostępnymi technologiami. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do
dyspozycji.
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