BLÜCHER световна класа

Danish Crown, Horsens (DK)
Danish Crown е най-голямата в Европа месопреработвателна компания, която се довери
на отводнителните системи от неръждаема стомана на BLÜCHER®
за новия си комплекс от 76,000 m² за преработка на свинско месо в Horsens (DK).
В кланицата са използвани индустриални сифони и улеи от серията BLÜCHER® Drain Industrial и
BLÜCHER® Channel, които гарантират ефикасно и хигиенно отводняване. Съблекалните и санитарните
помещения са изпълнени с BLÜCHER® Drain Domestic сифони и BLÜCHER® EuroPipe тръби са
вложени във вкопаната канализация.

Вашият партньор в
отводняването
поддържа правилния
производствен процес

КЛАНИЦИ
BLÜCHER®

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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DANISH CROWN
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M: +359 (876) 01 44 21
E: rumen.radev@hydropro.bg
W: www.hydropro.bg

Бизнес развитие

A: София 1582, бул. ”Цариградско Шосе” 319
M: +359 (888) 75 44 84
E: nina.valcheva@bauacademy.bg
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ BLÜCHER®
ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ОТ
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
BLÜCHER е признат доставчик за компаниите от ветеринарния сегмент по цял свят, както и сътрудничи с водещи
инженерни бюра. Обширният ни референтен списък е на разположение за интересуващи се.

HANGING

В допълнение към широката ни гама от стандартни продукти, предлагаме специални и персонализирани решения.
Нашите инженери по продажбите предлагат техническа помощ и съвети, основавайки си на пространното ни ноу-хау
при разработването на дренажни продукти от неръждаема стомана за всички приложения.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Отговаря на най-строгите изисквания за безопасност, напр. устойчивост на високи температури
Неръждаемата стомана има гладка повърхност, което свежда до минимум растежа на бактерии, устойчива на
удари и пожаробезопасна
Внимателно подбран дизайн на продуктите, с гладки повърхности и заоблени ъгли, гарантира висок хигиенен
стандарт
Подови дренажи и канали с голям дебит и отлични хигиенни характеристики, напр. резервоара за вода може да
се отдели за почистване / инспектиране
Решетки за всякакви видове подови настилки и изисквания за натоварване, напр. натоварвания с голямо тегло,
гладки подове за лесен транспорт или заключващи се решетки
Цялостна тръбна система с push-fit връзка и диапазон OD40-315 мм за надземен и подземен монтаж
Ниско тегло, лесен монтаж и минимална поддръжка
Допълнителни хигиенни решения, напр. полирани решетки и тръби
Техническа помощ, базирана на обширна познания и опит в разработването на персонализирани решения
за отводнителни проекти от всякакъв вид
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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.

STUNNING

HygienicPro®

BLEEDING

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.

TRANSFER

DEHIDING

HygienicClean™

Ново оборудване за почистване на решетки и улеи в
дълбочина едновременно.
Спестява време и вода за почистване.

SLAUGHTERING LINE

COOLING AND DISPATCH

BLÜCHER® Drain Industrial

Комплексна система за отводняване на индустриални
производства.
Надеждно решение за агресивни и горещи
течности от CIP системи.

CUTTING

