Filtr D 12
Výkonný:
Přefiltruje až 17 400 litrů
tekutiny za hodinu.
U potravinářského oleje až
500 litrů za hodinu.
Co filtruje?
Pivo, lihoviny, přírodní
a ovocná vína, potravinářské
oleje, ovocné šťávy,
minerální vody, řídké
neagresivní technické
tekutiny.

Filtr přesně na míru vašim potřebám:
Možnost výběru z kovových či plastových rámů velikosti 600 x 600 mm (pro
filtraci potravinářského oleje doporučujeme pouze kovové rámy).
Robustní kovová konstrukce filtru v elegantním bílém provedení.
Podle potřebného výkonu si zvolte filtr se 84 až 102 rámy.
Dle vybrané velikosti filtru vám dodáme i nerezové čerpadlo o potřebném výkonu.
Filtrační desky jsou vyrobeny ze speciálních druhů vysoce jakostních celulózových vláken,
křemelin a perlitů, které vytvářejí trojrozměrný hloubkový filtr s velkým vnitřním povrchem.
Pro filtraci potravinářského oleje se používají filtrační plachetky. Filtrační plachetky jsou
vyrobeny z polypropylenové tkaniny, která je pro tento účel filtrace speciálně upravena.
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Zkušenosti našich zákazníků
„Jsme spokojeni s filtry Filtrex, máme s jejich používáním dlouhodobě výbornou zkušenost.“
EikeDöpelheuer, KroppenstedterÖlmühle
„Filtry Filtrex používáme od roku 1996, za tuto dobu jsme neměli se zařízením žádný zásadní problém. Rád bych vyzdvihl
vstřícnost, ochotu, spolehlivost a solidnost ze strany pana Kopečného, majitele firmy Filtrex Svitavy.“
Ing. František Drahonský, Bohemia Sekt, a.s. - vinařství Víno Mikulov
„Jsme dlouholetí zákazníci a spokojení odběratelé výrobků Filtrexu. Veškerá spolupráce probíhala vždy bez problémů - jsou
operativní, cenově přijatelní a nabízejí to, co vinaři potřebují.“
Ing. Stanislav Fučík, technický náměstek Vinné sklepy Valtice a.s.
„S Filtrex Svitavy spolupracujeme, co mi sahá paměť. Ve firmě jsem již dvacátým druhým rokem a filtry historicky nakupujeme
od této firmy. Pro výrobu produktů s malými šaržemi používáme deskové filtry Filtrex, u kterých je dobrý poměr cena a výkon.
S filtry nemáme žádný problém. ”
Martin Zelenka, STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.
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Hlavní výhody našich filtrů
Důležité části přístroje jsou chráněny potravinářským lakem, všechny produkty filtru jsou proto zdravotně
nezávadné a certifikované pro potravinářské provozy.
Pojistný ventil proti překročení maximálního tlaku během filtrace zajišťuje provoz bez poruchy.
Odkapávací miska pod celou pracovní plochou zaručuje čistou a pohodlnou práci.
Jednoduchá obsluha.
Snadná obsluha díky elektrickému hydraulickému stahování.
Při pravidelném mazání stahovacího šroubu můžete očekávat bezproblémové fungování desítky let.
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České filtry s vysokou spolehlivostí a výkonem vyrábíme už přes 20 let. Po celou dobu
držíme výhodnou cenu filtrů a jejich vysokou spolehlivost i výkonnost.
V čem se naše filtry liší od těch běžně používaných?
Způsobem filtrace. Ta je zajišťována průtokem namísto jednoho rovnou dvěma přívodními a odvodními kanály. Tím se
snižuje tlaková ztráta ve filtračním zařízení a vzniká úspora energie. Právě proto naše filtry využívají velcí výrobci, jako jsou
například STOCK Plzeň, Bohemia Sekt, Granette & Starorežná Distilleries nebo Vinné sklepy Valtice.
Zjistěte, jaká je aktuální nabídka filtrů za výhodnou cenu pro vás:
tel: 777 134 829 nebo 461 535 186
info@filtrex.cz www.filtrex.cz
Na typ tlakového filtru D 12 byl vydán společností TÜV SÜD Czech s.r.o. INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT č. 06.462.751, který dokládá bezzávadnost použití tohoto výrobku
v potravinářském průmyslu. Na tlakový filtr D 12 vydáváme prohlášení o shodě.
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