FISH WASTE

OFERTA NA USUWANIE ODPADÓW
Z FILETOWANIA RYB

HIGIENICZNE USUWANIE ODPADÓW
Z PATROSZENIA I FILETOWANIA RYB

WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKTOWANIU TECHNOLOGII USUWANIA ODPADÓW

ERGONOMIA
Przy każdym stanowisku pracownika lub na końcu taśmociągu z odpadami zainstalowana jest wanna zbiorcza, do której wpadają odpady. Po napełnieniu wanny odpadami system automatycznie wysyła
zawartość wanny i transportuje je do kontenera na odpady. Takie rozwiązanie jest bardzo ergonomiczne i higieniczne. To rozwiązanie jest najbardziej optymalne, ponieważ rzucanie odpadków do ruchomych
pojemników, przemieszczeni się z nimi po hali w celu przetransportowaniu ich do kontenera, jest bardzo
pracochłonne i niehigieniczne, co więcej wymaga specjalnego podnośnika do wózka w celu jego opróżnienia do wysokiego kontenera. Przewożone odpady w pojemnikach potrafią też zanieczyszczać pomieszczenia. Należy tu również pamiętać, że wózek po opróżnieniu z godnie z procedurą musi trafić do myjki,
tak, aby czysty wrócił do ponownego napełnia. Powoduje to, że potrzeba dużo energii elektrycznej oraz
wody do jego mycia, niezbędne też jest dodatkowa praca osób przemieszczających wózki, myjących je
i podstawiające do kolejnego uzupełniania odpadami. Nasze rozwiązanie całkowicie eliminuje te prace.

W ramach współpracy proponujemy prace projektowe, które pozwolą optymalnie umieścić
wannę na odpady, przeprowadzić rurociągi z odpadami do pomieszczenia na odpady oraz
zaprojektować optymalne usytuowanie cyklonu na odpady a pod nim kontener na odpady.
Nasze rozwiązanie składa się z wanien i rurociągów, co sprawia, że można je łatwo
zaprojektować w hali produkcyjnej. Nie potrzeba zużywać miejsca na pojemniki kontenery
i zbiorniki, które znacznie ograniczają miejsce pracy w czasie filetowania i patroszenia ryb.
HIGIENA
W momencie
powstania opadów w trakcie patroszenia i filetowania praktycznie w ciągu kilku sekund znikają one ze stołu rozbiorczego i trafiają do kontenera
na odpady. Takie rozwiązanie jest bardzo higieniczne, ponieważ odpady nie mają kontaktu
z żywnością, a osoby, które dokonują filetowania i patroszenia ryb nie musza opuszczać
stanowiska, co również ma ogromne znaczenie przy utrzymaniu higieny w trakcie produkcji.
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gwarancją Twojego sukcesu

OFERTA DLA FILETOWANIA I PATROSZENIA RYB:

1. usuwanie odpadów i produktów ubocznych ze strefy sortowania
2. usuwania jelit
3. usuwanie głowy ryb
4. usuwanie szkieletów ryb
5. usuwanie skóry ze skórowaczki i łusek
6. usuwanie produktów odpadowych ze strefy inspekcji
7. transport produktów z ryb do pakowania i sprzedaży

AUTOMATYCZNE STEROWANIE WIZUALIZACJA PROCESÓW USUWANIA ODPADÓW
Zintegrowany mikroprocesorowy system sterowania pozwala na zoptymalizowanie
wydajności
i
energochłonności
systemu
usuwania
odpadów.
Po
zainstalowaniu
na minimum na jednym z komputerów pulpitu sterowniczego(załącznik) można zdalnie monitorować system, jaki i nim zarządzać np. odcinając jedna z wanien na odpady lub też całą nitkę. Co więcej można regulować częstotliwość opróżniania pełnych wanien w zależności od potrzeb w danym procesie uboju. Wirtualny pulpit scada pokazuje stan
napełnienia wanien, cyklonów i kontenerów.

ERGONOMICZNIE

HIGIENICZNIE

NIEZAWODNIE

EKONOMICZNIE

Pozwala też na określenie stanu systemu w danej chwili jego pracy oraz określa czas do kolejnego
okresowego przeglądu serwisowego. Jako opcję możemy zaproponować analizator zużycia energii
elektrycznej.

BEZPIECZNIE
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OCHRONA SRODOWISKA TO PRZYSZŁOSC NAS WSZYSTKICH

FIRMA POLIŃSKI AMT Sp. zo.o.
Zaufaj naszemu doświadczeniu
W Poliński AMT znamy najnowsze technologie uboju oraz wszystkie etapy procesu produkcji i dystrybucji żywności. Znamy również dokładnie potrzeby
naszych klientów, ponieważ rozwijamy się wraz
z nimi. Co roku wykonujemy kolejne systemy usuwania odpadów wykorzystując coraz to nowsze rozwiązania technologiczne. Wiemy, że oczekiwaniem
naszych klientów jest optymalizowanie procesów
produkcji w celu zapewnienia wysokiej wydajność
z jednoczesnym wzrostem, jakości i bezpieczeństwa produktu. Koncentrujemy się na rozwiązaniach procesów usuwania odpadów w sposób jak
najbardziej higieniczny i ekonomiczny. Inteligentne
mikroprocesorowe kontrolowanie i optymalizowanie
procesu usuwania odpadów powoduje wzrost Państwa produkcji przy zminimalizowanych kosztach!
Nasze rozwiązania są proekologiczne i spełniają
wszelkie normy higieny w Unii Europejskiej.

Poliński AMT Sp.zo.o.
ul. Czeremchowa 7d
03159 Warszawa, Polska

tel. +48 22 614 7701
tel. +48 22 614 8186
tel. +48 22 819 1049
tel. +48 22 819 0797
fax +48 22 819 0688

amt@polinski.com.pl
www.polinski.com.pl
Skype: polinskiamt

