POSKLIZŇOVÉ LINKY / POST HARVEST LINIES

Bluetech s.r.o. má zaveden systém řízení jakosi podle norem ČSN EN ISO
9001:2001, procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a vlastní velký průkaz
Společnost

Bluetech

s. r. o.

je

způsobilosti pro navrhování, výrobu, instalaci, servis a svářečské činnosti v oblasti

tradičním, dlouholetým výrobcem

ocelových konstrukcí.

pásových dopravníků a technologií

Bluetech s.r.o. carries out its activities in compliance with the quality standards

pásové dopravy.

EN ISO 9001:2000 and EN ISO 14001:2005; EN ISO 3834-2:2005.

Představujeme vám linky pro posklizňovou úpravu brambor, kořenové
zeleniny,

cibule,

rajčat,

zelí…,

případně ovoce, vybavené stroji naší

The company Bluetech Ltd. is a traditional long-term

konstrukce a výroby s vysokou tech-

producer of belt conveyors and belt transport tech-

nologickou úrovní.

nologies.

Požadavky našich zákazníků řešíme

We would like to introduce you lines for posthar-

vždy individuálně, podle konkrét-

vest processing of potatoes, root vegetables, onions,

ních prostorových a kapacitních

tomatoes, cabbages or even fruits, ﬁtted with high-

požadavků.

end technological equipment from our production.

Na základě mnohaletých zkušeností

We deal with the requirements of our customers on

našich specialistů v této oblasti

an individual basis, pursuant to the project-speciﬁc

provádíme kompletní dodávky tech-

space and capacity demands.

nologií od projektu ve 3D, přes výro-

Our experienced specialists provide complete deli-

bu, montáž, elektroinstalaci, vzdu-

veries of technologies from 3D designing, through

chotechniku až po pravidelný servis

manufacturing, assembly, electrical installations, air-

dodané technologie.

handling systems to regular servicing of the delivered

Hlavní důraz při realizaci je vždy

technology.

kladen na kapacitní využití výrobního

While designing and implementing our systems, we

prostoru, optimální výkon zařízení

always strive for maximum processing efﬁciency and

a minimální ztráty plodin.

minimum product waste.

w w w . b l u e t e c h . c z

Projektujeme ve 3D.

Designed by Solid Edge 3D Software.

Nabídka

• automatický plnič vaků • automatyczny napełniacz big-bag • zásobník produktu stacionární • stacjonarny zasobnik produktu • příjmový dopravník • przenośnik przyjmujący • sítový třídič • sortownik sitowy • automatický plnič palet • automatyczny napełniacz skrzyniopalet • přesuvný DUO dopravník • DUO przenośnik przesuwny • válečkový proﬁlový třídič • sortownik rolkowy • příjmový lomený dopravník

Lines for processing of potatoes,
onion and root vegetables are designed to allow receiving of the product into the technology, soil removal, washing, size sorting, sorting of
kvality, weighing, packing and palletizing. We can supply some special
equipment and technology as well,
based on the speciﬁc customer
requirements.

B R A M B O R Y, C I B U L E , M R K E V …

We always design the equipment of
the technology, its layout and capa-

Zpracovatelské linky na brambory,

city based on the customer require-

cibuli a kořenovou zeleninu řešíme

ments and speciﬁc demands. The

od příjmu samotného produktu do

priority remains the maximal efﬁci-

technologie, přes odhlinění, praní,

ency and minimal loss of product.

P OTATO ES
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velikostní a kvalitativní třídění, až
po vážení, balení, paletizaci, či další
strojní vybavení technologie na přání zákazníka.
Vybavení, prostorové řešení a kapacitu linky navrhujeme vždy na základě požadavků klienta. Minimální
ztráty a šetrnost zůstávají prioritou.

Offer

• Automatic bag ﬁller • Automatischer Sackfüller • Stationary product storage bin • Stationärer Produktbehälter • Receiving conveyor • Aufnahmeförderer • Grading screen • Siebsortierer • Spiral soil remover • Enterder mit Spiralenwalzen • Automatic palette ﬁller • Automatischer Palettenfüller • Movable conveyor DUO • Mobiler Förderer DUO • Roller proﬁle separator • Walzensortierer • Receiving angular conveyor

Nabídka

• przenośnik przyjęciowy łamany • velkoobjemová nástavba s dopravníkem • zabudowa przyczep z przenośnikiem wyładowczym • spirálový odhliňovač • spiralny odziemiacz • výklopník palet • rozładownica skrzyniopalet • technologická linka na mrkev • linia technologiczna na marchew • technologická linka na brambory • linia technologiczna na ziemniaki • technologická linka na cibuli • linia technologiczna na

Offer

• Winkel-Aufnahmeförderer • Palettenkippgerät • Palette tilter • Bulk extension with conveyor Großraumaufbau mit Förderer • Technological line for carrot • Technologische Verarbeitungsanlage für Karotten • Technological line for potatoes • Technologische Verarbeitungsanlage für Kartoffeln • Technological line for onion • Technologische Verarbeitungsanlage für Zwiebel • Receiving line • Aufnahmestraße • Packing

Nabídka

cebulę • příjmová linka • linia przyjęciowa • dávkovací zásobník do váhy s plovoucím dopravníkem • zasobnik dozujący do wagi z przenośnikiem pływającym • automatický plnič vaků • automatyczny napełniacz big-bag • zásobník produktu stacionární • stacjonarny zasobnik produktu • příjmový dopravník • przenośnik przyjmujący • sítový třídič • sortownik sitowy • automatický plnič palet • automatyczny

…to vše je možné zpracovávat na našich linkách, které jsou vždy navrhovány přesně podle
požadavku na konkrétní produkt a předpokládaný výkon technologie s důrazem na minimální
poškození plodiny při zpracování.

…you can process almost everything with our lines that are always designed and realized
pursuant to the speciﬁc requirements on particular product as well as the necessary output of
the technology, with a special attention paid to the minimum damage to the product during
processing.

C I T R U S Y, J A B L K A , R A J Č A T A , Z E L Í …

CITRUS FRUITS, APPLES, TOMATOES, CABBAGES...

TECHNOLOGIE PRO USKLADNĚNÍ
BRAMBOR a dalších plodin – uskladnění volně
loženého produktu, paletové sklady, vzduchotechnika...
a následné vyskladnění do zpracovatelských linek.

TECHNOLOGY FOR STORAGE OF
POTATOES AND OTHER PRODUCTS
storage of bulk product, palette storage facilities, air-handling systems... and subsequent release/ transport to processing lines.

Offer

line • Verpackungsanlage • Storage bin with dosing to scale and ﬂoating conveyor • Waagen- und Dosierbehälter mit schwimmendem Förderer • Automatic bag ﬁller • Automatischer Sackfüller • Stationary product storage bin • Stationärer Produktbehälter • Receiving conveyor • Aufnahmeförderer • Grading screen • Siebsortierer • Spiral soil remover • Enterder mit Spiralenwalzen • Automatic palette ﬁller • Automa-

Nabídka

napełniacz skrzyniopalet • přesuvný DUO dopravník • DUO przenośnik przesuwny • válečkový proﬁlový třídič • sortownik rolkowy • příjmový lomený dopravník • przenośnik przyjęciowy łamany • velkoobjemová nástavba s dopravníkem • zabudowa przyczep z przenośnikiem wyładowczym • spirálový odhliňovač • spiralny odziemiacz • výklopník palet • rozładownica skrzyniopalet • technologická linka na mrkev • linia

STROJE,
které jsou součástí technologických linek vyrábíme a dodáváme i samostatně. V případě zájmu o více informace k jednotlivým strojům a technologiím nás kontaktujte. Zašleme
vám produktové listy s podrobnými technickými parametry
a výkony jednotlivých zařízení, nebo vás přímo navštíví náš
specialista pro přípravu technického návrhu vaší budoucí
technologie...

THE EQUIPMENT
that is embedded in our technologies, can be produced and
supplied on an individual basis as well. Should you need
more information to particular machines and technologies,
please, do not hesitate to contact us. We will send you product sheets with detailed technical parameters and outputs
of the equipment or arrange for a visit of our expert in your
company to prepare a technical proposition of your future
technology...

Offer

tischer Palettenfüller • Movable conveyor DUO • Mobiler Förderer DUO • Roller proﬁle separator • Walzensortierer • Receiving angular conveyor • Winkel-Aufnahmeförderer • Palettenkippgerät • Palette tilter • Bulk extension with conveyor Großraumaufbau mit Förderer • Technological line for carrot • Technologische Verarbeitungsanlage für Karotten • Technological line for potatoes • Technologische Verarbeitung-

Bluetech s.r.o.
Žižkova 596, 395 01 Pacov
Czech Republic
Tel.: +420 565 413 111
Fax: +420 565 413 444
E-mail: bluetech@bluetech.cz
Souřadnice GPS: N 49˚27´; E 015˚00´

