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International SpA 

 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. 

Inox Trade 

Company Kft. 



Minőségi vákuumrendszerek 

 

Illatban és ízben is jelentkező  

 minőség!!! 

 
 Vákuumprések 

 

  Hiper –reduktív vákuumprések 

 

 Zöld technológia a környezetünkért. 

 
 http://www.siprem.eu/vakuumpresek/ 
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Hiper - reduktív vákuum technológia  

 A Siprem International több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a 
világ legkiválóbb borait gyártó régiókban. Legújabb 
fejlesztéseként megszületett a vákuumprés-különleges innováció a 
préselési technológiában. A szabadalommal védett új vákuumos 
préselési rendszer segítségével kinyert must minősége a 
hagyományos módszerekkel nem érhető el. A Siprem szakított 
azzal a hagyományos felfogással, mely szerint a must 
kinyerésének nyomás által kell történnie. Ehelyett az új rendszer a 
vákuumot használja a must kinyeréséhez, és-bár megjelenésre 
hasonló a hagyományos membránprésekhez- olyan új és hatékony 
feltételeket biztosít a minőséghez és a feldolgozás folyamatához, 
melyhez képest minden egyéb mustkinyerési forma elavulttá válik. 

 

 http://www.siprem.eu/vakuum-presek-gazos/ 
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Inert rendszer 

 Préselés megkezdés előtt a prés tank feltöltésre kerül az erre a célra gyártott,  

ideiglenes elasztikus gáztartályból inert gázzal. 

1. A vákuumszivattyú be pumpálja korábban már említett elasztikus tankból a 

inert gázt majd megkezdődhet a prés feltöltése cefrével. 

2. Miután a prés megtelt elkezdődhet a préselés. 

Mely a következő ábrán látható. 



Inert gáz újrahasznosítása 

 

Préselés: 

1. Préselés megkezdésével egy 

időben kezdetét veszi  az inert gáz 

újrahasznosításának a folyamata 

azzal, hogy a légszivattyú 

visszatolja a elasztikus pufferbe az 

inert gázt  

2. Vákuum szivattyú a membránt 

elkezdi rászívni a cefrére 

vákuumtartályon keresztül mely 

egyúttal arra szolgál, hogy 

szétválasztja a hasznos védőgáztól, 

a még érékesebb reduktív 

eljárással készült mustot. 

 

Előnyei? 

Kevesebb gázveszteség 

Reduktív borkészítés 

Érzékszervileg is érezhető, a jelentősebb illat és íz. 

 



Erjedési gáz hasznosítása! 

• Erjedési széndioxidot egy puffer tartályban  

tároljuk. 

• Ezen tárolás lehet komprimált. 

• Elasztikus tároló zsák. 

• Folyamat: 

• Erjedési széndioxidot felfogjuk, és a már említett  

módón a tároló tartályból, inert gázzal látjuk 

el a présünket. 

 

 

A vákuumrendszer technológiájához kapcsolódó inert gázok kifejlesztésének  

 utolsó szakasza a fermentációs folyamatok során keletkező szén-dioxid  

 felhasználásának lehetőségét foglalja magában. Ennek a folyadéknak a  

felhasználása, amely korlátlanul rendelkezésre áll a pincében és teljesen  

ingyenes, jelentősen csökkenti a működési költségeket és jelentősen egyszerűsíti a  

kezelési folyamatot. Javítja a környezeti kompatibilitás és a rendszer  

energiamegtakarításának fogalmát is. 



Modern Technológia 

MUSTELVÁLASZTÁS  perforált trapéz alakú 

csatornaelemekből áll, bajonettzáras gyors rögzítésű lé 

elvezető rendszer. Mely alkalmas gyors lé elvezetésre. A 

prés rendelkezik a lé elvezető csatornák tisztítására 

kialakított mosási rendszerrel, melyet a préstank töltés 

felőli végén felszerelt automata mosó rendszer. A must 

vákuum segítségével kerül elszívásra és egy külső 

mustgyűjtő tartályba kerül összegyűjtésre. A préstank belső 

terét kettéosztó membrán anyaga élelmiszer ipari PVC 

mely bevizsgált tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez az anyag 

termikusan hegeszthető az esetleges kisebb sérülések 

kijavítása érdekében. 

PRÉSTANK Saját tengelye körül forgó vízszintes tartály 

mely AISI 304-es rozsdamentes acélból készül, és az 

alvázhoz két tartóelemmel csatlakozik a megfelelő 

bronzperselyek segítségével. A musttal érintkező összes 

alkatrész AISI 304-es rozsdamentes acélból készül. A 

ajtó pneumatikus vezérléssel automatikusan nyílik 2db 

vezető tengely mentén történő horizontális irányban. A 

tömítést egy pneumatikus zárású membrán biztosítja. A 

prések el vannak látva a megfelelő biztonsági 

berendezésekkel. 

MUSTGYŰJTÉS, SZÉTVÁLASZTÁS  Külső mustgyűjtő tartály AISI 304-es 

rozsdamentes acélból készül, mely nyitható szervizelés és tisztítás céljából. 

Fel van szerelve szintjelző és szabályzó rendszerrel, illetve a felgyülemlett 

must továbbítására alkalmas szivattyúval. Ehhez a mustgyűjtő tartályhoz 

csatlakozik a vákuumrendszer, mely egy nagyteljesítményű 

vákuumszivattyúból és egy fúvóból áll (levegőszivattyú) áll. 

AXIÁLIS, TENGELYTÖLTÉS  A prések töltése egy automata módon vezérélt 

pneumatikus elcsípő (tömlős) szelepen keresztül történik, melyet egy vész 

funkciót ellátó nyomáskapcsoló egészít ki a tartály töltöttségi szintjének 

kontrollálása érdekében. 

VEZÉRLÉS Minden ellenőrző berendezés inox rozsdamentes 

acélból készült vízálló szekrényben található, mely a gép elülső 

oldalán helyezkedik el. Az automata préselési programokat 

PLC-rendszer vezérli. Szabadon váltogathatók minden egyes 

feldolgozás folyamat. A prés alapkialakításában rendelkezik 

„intelligens” préselési programmal is, mely lehetővé teszi a 

betöltött szőlőfajta alapján az optimális préselési paraméterek 

automatikus kiválasztását. A prés kézi vezérléssel is 

működtethető. A PLC memóriája áramkimaradás esetén is 

megtartja a ciklus folyamatot és a programot. 



Műszaki adatok, információk  

Vákuum rendszrű prések 
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  A B C D E F G I L M SÚLY 

  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg 

VS20  4250 1750 2000 1520 3094 1000 740 650 250 Kerék 500 1460 

VS35 4600 1800 2000 1700 3340 1000 615 800 250 Kerék 500 1855 

VS50 4900 1900 2250 1800 3650 1000 840 800 305 Kerék 500 2000 

VS65 5785 2250 3075 1900 4119 1118 955 900 580 740 3000 

VS80 6100 2250 3025 1875 4567 1100 900 900 525 740 5000 

VS110 6650 2480 3250 2100 5092 1250 900 1000 500 740 4045 

VS150 7200 2620 3365 2180 5612 1630 1070 1000 665 740 7000 

VS250 8550 3000 3950 2140 6640 1300 1050 1100 1100 840 8500 

VS360 11400 3000 3950 2140 9140 1300 1050 1100 1100 840 9500 

VS360/C 10400 3200 4200 2140 8140 1300 1050 1100 1100 840 10000 

VS405 11400 3200 4200 2140 9140 1300 1050 1100 1100 840 11000 

VS505 13323 3300 4200 2250 11282 1427 1080 1100 1119 840 15000 
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  Tartály 
Befogadó 
kapacitás 

(zúzott szőlő) 
  

Befogadó 
kapacitás (Egész 

fürtű szőlő) 
  

Befogadó 
kapacitás 

(erjedt szőlő) 
  

Max Energia 
felhasználás 

(KW) 
    

  Hl Tonna Tonna Tonna KW 

VS20    20 4-5   1,5   4,5-6,5   2,0     

VS35 35 7-8 2,5 12-16 4,85 

VS50   49 9-11   3,5   13-19   5,20     

VS65 65 11-15 4,5 19-28 8,0 

VS80   76 15-18   5,5   17-22   8     

VS110 110 22-24 7,7 32-41 13,0 

VS150   150 30-34   10,5   40-52   15,0     

VS250 250 55-60 17,5 60-85 19,80 

VS360   360 70-80   25,2   87-122   24,0     

VS360/C 360 70-80 25,2 87-122 24,0 

VS405   405 80-90   28,3   100-140   28,0     

VS505   505 95-110   36   127-177   28,0     

OPCIÓK  

• Automatikus inert gázos rendszer  

• Automatikus rendszer az inert gáz illetve az erjedési 

CO2 újrahasznosítására  

• Automatikus mosás, biztosítja a következő préselés kiváló 

hatékonyságát  

• CO2-os és áztató berendezés: a legkiválóbb tételekhez 

• Második ajtó: Az egész fürtű szőlőkhöz  

• Hűtőköpeny: hűtés préselés közben vagy a présben 

történő áztatás során  

• Távoli irányító és ellenőrző rendszer 

STANDARD FELSZERELÉS  

• Mustszivattyú a mustgyűjtő tartályba történő 

továbbításhoz  

• Hagyományos, interaktív és „Champagne” préselési 

programok • Interaktív automatikusan ellenőrzött 

préselési program  

• Teljes egészében rozsdamentes acélból készült 

szerkezetek az 50 HL-es teljesítményű présekig. 

• Optimális préselési program kiválasztása 

• Védelmi rendszerek 


