
МЛЕЧНА 
ПРОМИШЛЕНОСТ
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ВАШИЯТ ПАРТНЬОР 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ

НА ХРАНИТЕ ™

BLÜCHER Световна класа
ARLA - най -добрият партньор

Arla е глобална компания за производство на млечни продукти и тяхното мото е: „Създаваме бъдещето на 
млечните продукти, за да донесем здраве и вдъхновение на света по естествен начин ...“
Тази организация се доверява на дренажната система от неръждаема стомана на BLÜCHER, за да направи 
производствените си процеси ефективни, да намали времето на престой и да осигури високо хигиенно ниво.

Тясното и дългосрочно партньорство между Arla и BLÜCHER осигурява ясни критерии в изискванията и 
нуждите на Arla за полагането на отводнителни системи в тяхното производство.

BLÜCHER® HygienicPro отводнителни системи в комбинация с BLÜCHER® EuroPipe канализационни тръби 
осигурява ефективен и хигиеничен процес на отводняване в техните помещения.

Вашият партньор в 
отводняването
поддържа правилния 
производствен процес.

Клиентите ни по целия свят ползват нашето непрекъснато развиващо се ноу-хау, всеотдайно 
обслужване и разумно налагане на надеждни дренажни решения, отвеждащи отпадъчните води.
Притежаваме техническа и практическа експертиза, придобита в период от над 50 години на световния 
пазар и съумяваме да запазим предимството си чрез разработването на продукти, подпомагащи 
модерните производствени мощности. BLÜCHER играе активна роля в определянето на бъдещите 
глобални стандарти и всичките ни продукти са тествани и одобрени по най-високите индустриални 
критерии.

blucher.com
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ BLÜCHER® 
ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ОТ 
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Хигиената и надеждността на работа са от съществено значение за безопасното и ефективно производство 
в мандри и фабрики за производство на млечни продукти. BLÜCHER осигурява безопасни и дълготрайни 
дренажни решения за всички видове производствени съоръжения на млекопроизводители и производни 
продукти. 
Гладките, лесни за почистване повърхности на нашите дренажни продукти осигуряват отлична хигиена, 
самопочистване и ефективен дебит. Широката стандартна и модулна продуктова гама от точкови сифони 
и линйни улеи, както и канализационните тръби с размер до OD 250 мм и компоненти, направени по 
поръчка, точно по задание на вашите спецификации, гарантират, че могат да се постигнат и изпълнят 
всички изисквания за отводняване на отпадни води. Дренажните продукти по поръчка са неразделна част 
от нашето производство, с гарантирано високо качество като това при стандартните продукти и кратки 
срокове за изпълнение. Веднъж инсталирана, системата BLUCHER e дълготрайна и пълноценна десетки 
години.

Други избрани референции
в млечната промишленост

BLÜCHER® EuroPipe
Цялостна тръбна канализационна push-fit

система OD40-315 за окачена и вкопана 
канализация.

Постига се най-висок клас на хигиена и 
минимална поддръжка.
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• Сертифицирана техническа документация за дебит, товароносимост, 
безопасност при преминаване. Всички системи са водоплътни и негорими

• Системно решение от елементи отводнители, тръби и фитинги, 
създадени да издържат на млечната и агресивна среда

• Подходящо решение за агресивни химикали и много 
гореща вода, например от CIP системи

• Внимателно подбран дизайн на продукта, основан на над 50 години опит в 
производството на оборудване за хранително -вкусовата промишленост, 
гарантира лесно почистване на оборудването и висок хигиенен стандарт

• Персонализирани решения, напр. улеи с допълнителна дълбочина за голям капацитет 
на задържане или индустриални сифони за изключително високи дебити

• Цялостна тръбна система с push-fit връзка и диапазон 
OD40 - 315 мм за надземен и подземен монтаж.

• Ниско тегло, лесен монтаж и минимална поддръжка
• Минималните температурни разширения на неръждаемата 

стомана осигуряват дълъг живот на системата

HygienicPro®

HygienicPro®  са канали и сифони с висока хидравлика,
които осигуряват ефикасно отвеждане, голяма степен

на самопочистване, лесни са за поддръжка и възпрепятстващи 
растежа на бактерии.

Намалява се разхода на водите за почистване и периода 
на производствен престой.

HygienicClean™

Ново оборудване за почистване 
на решетки и улеи в дълбочина 

едновременно.
Спестява време и вода за 

почистване.

HYGIENIC

BLÜCHER® Drain
Industrial

Комплексна система за отводняване на 
индустриални производства.

Надеждно решение за агресивни и горещи 
течности от CIP системи.


