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Alfa Laval е водечки и глобален
добавувач на специјализирани
производи и инженерски
решенија. Нашата опрема,
системи и услуги се посветени
да им помогнат на клиентите да
ги оптимизираат перформансите
на своите процеси. Време, и
повторно време.
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Ние им помагаме на нашите
клиенти да ги загреат, изладат,
издвојат и транспортираат
производите како што се масло,
вода, хемикалии, пијалаци,
прехранбени производи, скроб и
лекови.
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Нашата глобална организација
тесно соработува со клиенти во
речиси 100 земји обезбедувајќи
им напредни решенија.

Wellington

Регионални канцеларии

Сервисни центри

Авторизирани агенти

Авторизирани сервисни работилници

На овие места можете да добиете стручна помош за вашата Alfa Laval производствена опрема.

Помош кога и каде што ви треба

Како да ја контактирате
компанијата Alfa Laval
Aктуелните контакти на
компанијата Alfa Laval за сите
земји секогаш се достапни на
нашиот сајт www.alfalaval.com

Помош ширум светот, сервисна и техничка поддршка
Eкспертиза создадена да
обезбеди помош
Alfa Laval нуди совети, поддршка и
помош кои ви требаат, почнувајќи од
основната идеја на планирање па се
до вистинската набавка и пуштање
во работа, како и комплетно следење
на вашиот производствен систем во
текот на работниот век.
Ќе ви помогнеме да изнајдете
конкретни решенија кои ќе ви
овозможат најдобри можни
резултати на работењето и
финансиска добивка, и ние ќе
направиме сѐ што е потребно сето
да се инсталира, да работи и да се
интегрира со веќе постоечката
опрема, со минимално нарушување
на тековниот процес.
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Помош кога ви е потребна
Ние мoжеме да сервисираме и
оддржуваме кога најмногу ви
одговара – пред или после бербата,
или според вашите планирани
активности.
Во случај на непланиран дефект,
нашите сервисери може брзо да
дојдат на лице место за да ги решат
проблемите и да ви помогнат да ги
намалите трошоците на непланиран
застој.
Резервни делови и сервис
Обврската на компанијата Alfa Laval
кон нејзините купувачи не завршува
со испораката на опрема. Нашата
сервисна организација ви стои на
располагање да ви помогне вашиот
производен процес да работи со
максимална ефикасност.

Вие мoжете да изберете пакети
за сервисирање и одржување
кои одговараат на вашите
потреби.
• Кориснички пакети за
одржување кои обезбедуваат
брза интервенција и ефективна
превенција
• Централизиран сток на резервни
делови за брза испорака и
намалени застои
• Глобална мрежа на овластени
сервисни работилници за брз
одговор и поддршка за време
на бербата
• Aвтоматски системи за
далечинско дијагностицирање
кои овозможуваат заштеда на
време
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Решенија за винарската индустрија

Технологии, решенија и опрема

Уметноста на производство на вино
LKH, SRU, Solid-C, итн.
Центрифугални пумпи
и сферни пумпи со
сертификати за примена
во прехрамбена
индустрија

Успех и резултати
Производството на вино e индустриски
процес кој претставува уметност на
примена на вештини на изработка и
знаење на деликатни и
специјализирани способности – и сето
тоа во исто време. Обезбедувањето на
решенија кои се подеднакво привлечни
за сите оние кои придонеле вашето
вино да постигне успех, бара
значителна сестраност.
Alfa Laval обезбедува широк асортиман
на технологии, решенија и опрема на
кој винариите ширум светот се
потпираат за клучните фази во нивното
производство.
Го правиме возможно оддржувањето
на целосна контрола, за да се постигне
максимална флексибилност,
приспособливост и доверливост,
енергетска ефикасност и континуиран
процес, за да се постигне исклучително
враќање на инвестицијата преку
продолжениот работен век.
Искуството дава подобри резултати
Нашите експерти за винарска
индустрија имаат искуство како
најдобро да се применат Alfa Laval
технологиите важни за купувачите за да
се добие вино со подобар квалитет, со
користење на поекономични системи
за зголемување на добивката.
Alfa Laval oпремата е исто така
проектирана да се подобри
енергетската ефикасност, како и да се
намалат сите видови на несакани
влијанија врз животната средина
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Истражување и Развој
Alfa Laval континуирано работи на
зацврстување на своите придонеси на
стандардите и можностите на
производителите на вино ширум светот.
Компанијата ги поддржува
истражувачките проекти кои се
однесуваат на иновативните процесни
линии преку партнерството со
француските и италијанските
истражувачки центри. Alfa Laval, исто
така е официјален партнер на
меѓународната мрежа на енолози, со
цел да се поттикне размената на
знаења и стручност меѓу винариите,
академиците и индустриските партнери
.
Alfa Laval е глобално признат лидер во
иновативната технологија, и работи на
решенија кои одговораат на
современите предизвици во
енологијата преку мултидисциплинарен
меѓународен пристап со највисоко ниво
на експертиза.

Сеопфатни одговори на клучните
барања
Alfa Laval нуди голем избор на опрема
и решенија за различни клучни фази
на производство на вино и за
добивање на шира и оцет. Тој
вклучува:
• Сите видови на топлински
разменувачи, за заштеда на енергија
при термален пренос
• Греење / ладење и системи за
пастеризација
• Филтерски системи со мембрана
• Опрема за ракување со течности
• Технологии на центрифугална
сепарација - вклучувајќи декантери и
вертикални центрифугатори
• Системи за мешање на течности и
прашоци
• Клучни системи за инсталирање во
резервоари, вклучувајќи опрема за
чистење на резервоари
• „Bag-in-box“ системи за полнење и
пакување
• Котли
• Специфични решенија за третман на
отпад

BaseLine, FrontLine
Термални модули за традиционална
или континуирана винска
стабилизација, ладење на шира
со примена на плочест топлински
разменувач

Cross-flow филтрација
Апликации за обратна осмоза,
ултрафилтрација и микрофилтрација на
шира, вино и оцет

Котли
Котли за рекуперација на отпадна топлина
и топлина на горење за топла вода и пареа

AlfaVap/AlfaFlash
Испарувачи за шира со или без претходна
стабилизација, вклучувајќи десулфатор
SteriTherm
Стерилизатор и асептичен
полнач за концентрирана шира

AlfaTherm
Пастеризатор за сок / шира,
вино или вински оцет

Iso-Mix
Решение за
мешање и
бистрење

Опрема за резервоари
Агитатори, инструменти,
CIP модули, вентили итн.

Alfa Laval Astepo
Автоматски и полуавтоматски
bag-in-box полнач

Clara
Комплетни херметички
сепаратори за бистрење на
сокови и винo или оцет

Foodec Центрифугален Декантер
Револуционерен процес за екстракција на шира без
потреба за бистрење со контрола на оксидација (подготвена за ферментација)

Alheat/Alcool
Термални модули за термо винификација и
ладење на каши со помош на цевкаста или
омска технологија

Мембрански биореактори и
центрифугални декантери
Решенија за нуспроизводи и
пречистување на отпадни води
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