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דובי שמיר
מציגים:

בע"מ

מיכל עומד (סילו) לקירור חלב מבית Packo
 50,000 – 12,000ליטר

מעטפת עשויה מנירוסטה
ומכילה חומר מבודד מסוג
פוליאוריטן מוקצף ללא
 ,CFCשמבטיח בידוד
מעולה ואחיד

מחליפי חום בריתוך לייזר
במשטח התחתון ובהיקף
המיכל בכיסוי אופטימלי
בהתאמה אישית למכון
החליבה ולספיקות החלב
באתר

מערכת ניקוי מיכל
דינאמית בלחץ גבוה עם
 2כדורי התזה מסתובבים
הממוקמים בגובה שונה
לטובת כיסוי מקסימאלי

קבינה מקורה – איזור
שליטה על פעולות המיכל
עם גישה נוחה ליחידת
הבקרה ,לפתח המילוי
ולפתח כניסת אדם

יחידת הבקרה i-Control
– המתקדמת ביותר בשוק,
שכוללת מסך מגע גדול גדול
ומערכת התראות למחשב
ולנייד
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מיכלי החלב של Packo
מיכלי החלב המצוינים של Packo
מביאים לרפתן הישראלי מגוון רחב של
יתרונות משמעותיים:

ע

סטודיו דואט יצוב

••תקנים אירופאים מחמירים במיוחד – מניקיון
ועד קירור ובידוד.
••עמידות לעשרות שנים – מעבדה נייטרלית
בהולנד ,שבדקה מיכלי חלב של היצרנים
המובילים ,קבעה כי אורך החיים של מיכלי
 Packoהוא הגבוה ביותר 35 :שנה! זאת בזכות:
–חיבורים חזקים פי  – 3.5באמצעות טכנולוגיה
חדשנית של חיתוך וריתוך בלייזר
–שלדה וציפוי מנירוסטה – מתכת חזקה
ונוחה לניקוי ,שאינה מחלידה כלל
–חוזק מבני מוגבר  -בזכות חומר הבידוד
הצפוף וטכנולוגיה מתקדמת בייצור המיכל
••בידוד (כמעט) אבסולוטי – שינוי של 1°C
ב 24-שעות! בזכות בידוד של פוליאוריטן
מוקצף בצפיפות גבוהה
••בוחש עם להב כפול – מבטיח ערבוב אחיד
של החלב ,שחשוב במיוחד במיכלי סילו.
••מערכת  – Eco-washחסכון של עד 50%
במים ובזמן השטיפה.

קירור מקדים יעיל והיגייני

מערכת לחיסכון באנרגיה

••מערכות קירור בלעדיות ויעילות במיוחד
– שמיוצרות רק עבור  Packoע"י Tecumseh
הצרפתית ,מומחית בפיתוח ובייצור מדחסים
חכמים .המערכות מציעות מגוון יתרונות
חשובים:
–יעילות מיטבית בתנאי אקלים קיצוניים –
עד לטמפרטורה סביבתית של 46°C
–שליטה בסל"ד של המאווררים – על פי הכמות
והטמפרטורה של החלב במיכל בכל זמן נתון
–חיסכון באנרגיה
–חיי מדחס ארוכים
••מערכת הבקרה החכמה ביותר בשוק
 מערכת מתקדמת מבוססת ,Windowsשמבטיחה את איכות החלב ,ומספקת לרפתן
דיווחים והתראות אונליין (גם בעברית) בזמן
אמת ,במחשב או בסמארטפון .בנוסף היא
מתעדת ושומרת נתונים ,כך שהרפתן יכול
לעקוב אחר תפקוד המיכל לאורך זמן.
••אופציה לקירור מקדים 4°C :בתוך דקות –
טכנולוגיה אהודה ונפוצה בעולם ,שמקררת את
החלב מידית ,עוד בטרם הגיע למיכל הקירור.
עם קירור מקדים ,הסיכוי להתפתחות חיידקים
בחלב – אפסי!
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