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A Siprem International több mint 45 éve a
nemzetközi borkészítés vezető vállalata. A
társaságot 1994-ben újraindították, és a
borkészítő gépek
létrehozását alaptevékenységévé vált .
Ezt követő és egyre növekvő szakterülete a
gépek és rendszerek tervezése, építése és
forgalmazása vezetett ahhoz, hogy
képesített és szakértő partnerként
pozícióba kerüljön a nemzetközi színtéren,
és globális szabadalmakkal ellátott
egységeket fejlesszen ki.
A Siprem International nem csupán
technológiai beszállító, hanem
képzett partner is , aki kezdeti alapos
tanácsadási szolgáltatással egy célzott
megoldást kínál ügyfeleinek.







Inox Trade Company Kft. Arányaiban
véve egy új cég 2019-ben jött létre azzal a
céllal, hogy ma hazánkban egyre jobban
fejlődő borászatokat megfizethető
gépekkel eszközökkel és szolgáltatásokkal
lássa el, annak érdekébe, hogy a szüreti
időszak minél gördülékenyebb lehessen.
Szüret utáni időszakokban a technikai és
gépészeti megoldásokat kínálunk
ügyfeleinknek díjmentesen. Ennek
érdekében hoztuk létre egy
hűségprogramunkat melyrévén a szüret
utáni vagy a szüret előtti teendők
elvégzésére díjmentesen adunk szakmai
tanácsokat.
A Siprem International anya céghez
hasonlóan nem csupán technológiai
beszállítók szeretnénk lenni, hanem olyan
partnerek is , aki kezdeti alapos
tanácsadási szolgáltatással egy célzott
megoldást kínál ügyfeleinek.

Az Alfa sorozat gazdag választéka magában foglalja a kicsi,
közepes és nagy de-stemmer-aprító rendszereket.
Funkcionális és megbízható, az alkalmazás rendkívüli
sokoldalúságának köszönhetően ezek a rendszerek
megfelelnek az összes előkezelési követelménynek a sajtolás
előtt. Ideális szívó, spirális rotoros vagy egycsavaros
szivattyúkhoz.

Minőségi Nagyteljesítményű Bogyózó - zúzó

AISI304 Élelmiszeripari acélból készült.
A gép képes a zúzó-bogyózó műveletek együttes ellátására
illetve csak zúzó vagy csak bogyózó funkcióra elvégzésére.
Folyamatos sebesség szabályozás.
Dugattyús vagy csiga önfelszívó cefre szivattyúval
összeilleszthető.
Szőlő fogadó garatba applikált szállítócsiga. Lehet külső
vezérlésű, élelmiszeripari gumiból készült zúzó hengerek.

Opciók:
• Műanyag rács
• Illesztő pontok szivattyúkhoz

Bogyózó szerkezete felhasználó barát
Szekcionálisan szedhető

Fürtős szőlőt Inox csiga továbbítja a verőlécekhez
perforált lemezen vájúban ez idő alatt a sérült
bogyókból a már kicsorgott must átfolyik a bogyózó
garatba.
Csiga által a verőlécekhez továbbított fürtös
szőlőről a verőlécek leverik a szemet, majd
innen a roppantóba esik.
Verőlécek végén műanyag toldalék található
(melyek könnyen cserélhetők) a léc töréseket
akadályózák meg az estleges nem oda illő
tárgyaktól.
Roppantó hengerek, élelmiszer ipari tanúsítvánnyal
rendelkező keménygumi.
Roppantó hengerek állítható távolsága révén kezelő
választhatja ki mennyire legyenek összeroppantva a
bogyók. Egy másik nagy előnye a estleges nem oda
illő tárgyak széttudják tolni a hengereket egymástó
ezáltal nem szorul meg a rendszer.

Végezetül a nap végén a mosórendszerrel áttudjuk
mosni a berendezésünket.
Tudjuk fertőtleníteni a nap kezdetén.

Egészen a ALFA7 tonna/órástól a ALFA100
tonna/órásig jól, gyorsan szervizelhető és
javítható.

Műszaki adatok nagy teljesítményű:
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ALFA 25 1689 1879 642 1348 530 2520 500 405 2944 737 900 543 905 1230 787 635
ALFA 30 1850 1960 830 1550 510 2890 570 380 3250 770 1040 630 1045 625
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PM25 2135 1095 1130 500

860 700 400 PM35 1990 1230 1230 610

ALFA 70 2085 2380 1000 2115 630 3745 670 425 4350 980 1280 750 1285 865 1000 860 600 PM75 2245 1280 1340 720

Műszaki adatok kis teljesítményű:
Bogyozó - zúzó műszaki adatai
t/h
kw
kg
mm.
ALFA 7 4-6
1,87
210
1600x630xh1460
ALFA 12 7-9
1,87
285
1935x910xh1420
ALFA16 12-16 2,62
390
2190x1000xh1590
ALFA25 18,5-26 5,62
650
2580x1070xh1954

PM7
PM18
PM25

V15
V18
V20

Csigás cefreszívattyú műszaki adatai
7-10
3,7
160 1520X824XH380/950
15-20
5,6
228 1860X974XH446/1060
25-30
7,5
316 2135X1130XH500/1095
Eliptikus cefreszivattyú
9-11
3,0
136 1620x660xh350/900
18-20
4,0
200 1800x800xh445/900
23-26
5,7
205 1800x800xh445/900

