RED MEAT

OFERTA NA USUWANIE ODPADÓW Z UBOJU
TRZODY, BYDŁA, KONI, OWIEC, KRÓLIKÓW ITP.

HIGIENICZNE USUWANIE ODPADÓW Z UBOJU
TRZODY, BYDŁA, KONI, OWIEC, KRÓLIKÓW ITP.
ERGONOMIA I HIGIENA
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.

POPRAWA RENTOWNOŚCI
Zawsze staramy się optymalnie zaprojektować system usuwania odpadów do potrzeb linii
produkcyjnej, co pozwala zminimalizować koszty energii oraz wody w trakcie usuwania odpadów w procesie uboju trzody i bydła. Starannie dopracowany system odbioru odpadów
znacznie skraca proces uboju. Wpływa to bezpośrednio na poprawę rentowności Państwa
firmy.

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI LINII UBOJOWYCH
W naszym rozwiązaniu wytwarzane odpady w czasie uboju trafiają w ciągu kilku sekund
do odpowiednich wanien zbiorczych, które są automatycznie opróżnianie po ich napełnieniu, niepotrzebne są w związku z tym wózki na odpady, myjki do nich ani obsługa do ich
przemieszczania po terenie ubojni. Nasz system działa bardzo oszczędnie i w zależności
od potrzeb zużywa nieznaczne ilości energii elektrycznej. Dzięki zastosowanej automatyce.
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SZYBKI ZWROT INWESTYCJI
Dzięki
automatyzacji
usuwania
odpadów
i
zastosowane
najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz nieznacznym kosztom funkcjonowania
systemu i jego konserwacji powoduje bardzo niskie koszty produkcyjne, co w porównaniu z transportem odpadów wózkami wpływa na szybki zwrot poniesionych nakładów na wybudowanie systemu automatycznego usuwania odpadów w procesie uboju.

URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA PRÓŻNI
W naszym systemie do wytwarzania próżni niezbędnej w procesie usuwania odpadów
stosujemy zaawansowane technologicznie pompy próżniowe wraz z automatyką ich sterowania w zależności od potrzeb poziomów próżni w danej fazie produkcji. Przetwornice
częstotliwości, sterowniki, układy pomiaru próżni powodują, że zużycie energii do przetransportowania 1kg odpadów jest dużo niższe niż w wypadku zastosowania ejektorów,
które zamieniają sprężone powietrze na próżnię. Akumulator próżni w postaci zbiornika, jaki i kolektory oraz zasuwy wykonane ze stali kwasoodpornej powodują, że system
jest bardzo ekonomiczny, higieniczny, trwały i nie wymaga praktycznie konserwacji.

MYCIE SYSTEMU
W celu oczyszczenia systemu po zakończonym procesie produkcji w danym dniu mają zastosowanie specjalne tłoki czyszczące w postaci gąbczastych piłek dobranych do średnic rurociągów. Wystarczy, że „piłka” zostanie nasączona płynem do mycia i dezynfekcji, włożona
do wanny na odpady, a następnie za pomocą systemu będzie przetransportowana wewnątrz
rurociągu czyszcząc automatycznie układ. Do czyszczeni zewnętrznego wanien rurociągów,
cyklonów używa się standartowych ciśnieniowych systemów myjących, które są zainstalowane w każdej ubojni. Oferujemy też dodatkowo automatyczne systemy płukania i mycia.
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OFERTA DLA UBOJNI TRZODY:
1. usuwanie szczeciny ze szczeciniarki
2. usuwanie skóry
3. usuwanie kanału usznego i oczu
4. usuwanie genitaliów
5. odbiór ścinków z koryt w podłodze
6. transport uszu do dalszej obróbki lub ich usuwanie
7. usuwanie ścinków powstałych w trakcie kontroli weterynaryjnej
8. system usuwania resztek tłuszczu integralny system
9. zespół czyszczenia rdzenia kręgowego i mózgu - integralny system
10. usuwanie organów zakwestionowanych do odpadów
11. transport organów białych do jeliciarni w celu dalszego przetwarzania
12. transport ścinków do przetworzenia na żywność lub karmę dla zwierząt
13. jeliciarnia –usuwanie zawartość żołądka
14. jeliciarnia –usuwanie materiałów zakwestionowane do odpadów
15. jeliciarnia –usuwanie odpadów z maszyny czyszczącej
16. rozbiór –usuwanie rozdrobnionych pozostałości oraz kości
17. transport gotowych elementów mięsa do pakowania i dystrybucji

OFERTA DLA UBOJNI BYDŁA:
1. usuwanie genitaliów i końcówek ogonów
2. usuwanie ścinków ze stanowiska piłowania (materiał wysokiego ryzyka)
3. usuwanie rdzenia kręgowego
4. zespół czyszczenia rdzenia kręgowego i mózgu - integralny system
5. usuwanie tłuszczu z tusz
6. usuwanie tłuszczu z podrobów
7. usuwanie tłuszczu z jelit z jeliciarni
8. usuwanie drobnych ścinków z inspekcji tusz
9. usuwanie odpadów z inspekcja organów
10. transport wątroby na karmę dla zwierząt z inspekcji organów
11. usuwanie wnętrzności - odpady wysokiego ryzyka
12. jeliciarnia – usuwanie zawartość żołądków mierzwy
13. jeliciarnia – usuwanie materiałów zakwestionowane do odpadów
14. jeliciarnia – usuwanie odpadów z maszyny czyszczącej żołądki
15. transport gotowych elementów mięsa do pakowania i dystrybucji

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.
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.

ERGONOMICZNIE

HIGIENICZNIE

NIEZAWODNIE

EKONOMICZNIE

BEZPIECZNIE

䦻䣹䣫䣣䣦䣱䣯䣻䢢䣹䣻䣤䥔䣴
gwarancją Twojego sukcesu

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
03-159 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
Skype: polinskiamt sekretariat
Skype: polinskiamtdh

