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Příprava marmelád

Dvouplášťový nerezový kotel

vyrábíme ve

třech velikostech. Vytápění i míchání jsou
elektrické, v základním provedení je míchání
jedno rychlostní (44 ot/min). Kotel je standardně vybaven vypouštěcí potravinářskou
klapkou DN50, hladinoznakem vody v meziplášti, pojistným tlakovým ventilem a manometrem. Míchadlo je vybaveno teflonovými stíracími lištami. Manipulaci se zařízením usnadňují
pojezdová kola s možností aretace. Všechny
komponenty jsou vyrobeny z potravinářské
nerezové oceli 1.4301.
Příplatková výbava:
• Měnič otáček míchadla (22-44 ot./min)
• Bezpečnostní koncový spínač míchadla
• Izolace nerezového mezipláště (30 mm)
• STOP - tlačítko vypnutí celého stroje
100 l

TYP

PLNĚNÍ

PŘÍKON

PŘIPOJENÍ

OT. MÍCHADLA*

100 L

70 L

12 kW

400 V / 32 A

22 - 44 / min

200 L

160 L

18 kW

400 V / 32 A

22 - 44 / min

300 L

250 L

24 kW

400 V / 50 A

22 - 44 / min

* Rozsah otáček platí pouze pro variantu s frekvenčním měničem.
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200 l

300 l

NÁDOBA

ROZMĚRY (Š x V x H)

 700 x 550

1000 x 1300 x 750 mm

85 kg

1150 x 1300 x 900 mm

140 kg

1260 x 1350 x 1010 mm

165 kg

 550 x 550
 810 x 600

HMOTNOST

Příprava povidel
K vybírání
Jedná se o nejlevnější variantu měděného kónusového
kotle, volně vsazeného do ocelového topeniště s kouřovodem ze zadní strany. Vytápění je možné pevnými palivy
nebo plynem. Tloušťka měděného plechu 1,2mm, kotel je
ručně tepován. Povrchová úprava topeniště nástřikem.
60 l

85 l

Vyklápěcí
Měděný kónusový kotel k vyklápění, je upevněn v nerezovém topeništi pro přímý ohřev
pevnými palivy nebo plynem. Standardní
výbavou tohoto typu je 230 V motorové
míchání na konzole (16 ot./min) s dřevěným
kopytem. Tloušťka měděného plechu je
1,2 mm, kotel je ručně tepován.
60 l

85 l

Dvouplášťový kotel
Dvouplášťový povidlový kotel určený
pro vyšší pracovní zátěž. Měděná
válcová nádoba je ručně tepaná z
plechu tloušťky 2mm. Vodní lázeň
kotle je nerezová s pojistným ventilem
a kontrolním manometrem. Kotel se
snadno vyklápí v nerezovém rámu, lze
jej aretovat v několika pozicích a pojezdová kola je možné aretovat. Vytápění
i míchání (16 ot./min) jsou elektrické
s připojením 400 V / 32 A. Vytápění
je regulováno digitálním termostatem.
70 l

90 l

110 l
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Potřeby pro včelaře
Pastovací zařízení
Dvouplášťová netlaková nerezová nádoba s elektrickým vytápěním a motorovým mícháním se nejčastěji používá k roztavení
nebo pastování medu nebo rozmíchání cukru ve vodě. Příkon
vytápění je 2 nebo 3 kW (dle objemu), připojení 400 V / 16 A,
hladinový průzor DN80, vypouštěcí potravinářská klapka
DN50, pojezdová kola s aretací. Na přání lze namontovat
časovač spuštění míchadla až na 10 časových intervalů.
U některých typů může být krycí mříž nahrazena plexisklem.
Příplatková výbava:
• Měnič otáček míchadla (22-44 ot./min)
• Bezpečnostní koncový spínač míchadla
• Izolace nerezového mezipláště (30 mm)
100 l

200 l

Sterilizátor
na vosk
S ili
Dvouplášťová nerezová nádoba slouží ke sterilizaci vosku. Elektrický ohřev s
manuální regulací (3 kW / 230 V) ničí spóry moru včelího plodu a ostatní
včelí nemoci. Oddělení čistého vosku od usazenin se provádí pomocí dvojice
výškově přesazených ventilů.
Příplatková výbava:
• Digitální termostat

• Nerezová poklice

• Izolace mezipláště (30 mm)
40 l

60 l

100 l

Vařák na vosk s lisem
Vařák na včelí vosk má uvnitř vložený nerezový koš a víkem
prochází šroub pro lisování. Pro kontrolu náplně v meziplášti je
osazen hladinoznak. Vytápění je možné přivedením páry
z vyvíječe, nebo průtokem horké vody. Za příplatek lze vyrobit
s elektrickým ohřevem.
17 l
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35 l

Čeřící nádoba
Dvouplášťová nerezová nádoba na čeření medu je elektricky vyhřívaná (3 kW / 230 V) s termostatem. Objem 100
litrů odpovídá přibližně 130 kg medu v jedné várce. Vypouštění medu potravinářskou klapkou DN50 s možností
napojení na CLAMP. Standardní výbavou jsou také hladinoznak a pojezdová kola.
100 l

Temperační nádoba
Nerezová temperační nádoba slouží k předehřívání voskoko0V
vých odlitků před lisováním. Elektrický ohřev 3 kW / 230
ků
s manuálním termostatem. Tyto výrobky na přání zákazníků
často upravujeme dle jejich požadavků.

Od íčk
í stůl
ůl
Odvíčkovací
Odvíčkovací stůl je nerezová vana s nohami a manipulační
mřížkou pro obsluhu z obou stran. Odvíčkované rámečky
se zavěsí na stavitelné ližiny a med stéká přes cedící síto
na dno vany. Vypouštění medu se provádí 1" ventilem.
Rozměry stolu jsou:
• 480 x 810 x 850 mm
• 480 x 1560 x 850 mm
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Zabíjačkové kotle
Jednoplášťové
Nerezový kotel s rovným dnem je
vsazen v ocelovém topeništi pro
přímý ohřev pevnými palivy nebo
plynem.

Varianta

k

vyklápění

pomocí madla, topeniště je opatřeno nástřikem a kouřovodem ze
zadní strany. Standardní součástí
je také nerezová poklice.
90 l

TYP

PLNĚNÍ

90 L

70 L

110 L

90 L

130 L

110 L

150 L

130 L

110 l

130 l

150 l

NÁDOBA

ROZMĚRY (Š x V x H)

 KOUŘOVODU

HMOTNOST

 530 x 500

620 x 850 x 620 mm

128 mm

64 kg

670 x 850 x 670 mm

128 mm

70 kg

670 x 950 x 670 mm

128 mm

76 kg

690 x 1000 x 690 mm

128 mm

85 kg

 480 x 500

 530 x 600
 550 x 650

* Výška uvedená v rozměrech je bez ovládací páky.

Dvouplášťové
Kvalitní

dvouplášťový

nerezový

kotel s broušeným vnitřním povrchem a klenutým dnem je vsazen
v nerezové vodní lázni s pojistným
ventilem. Topeniště je nerezové
určené pro ohřev pevnými palivy
nebo plynem s kouřovodem ze
zadní strany. Varianta k vyklápění
pomocí

madla.

Standardní

součástí je také nerezová poklice.
60 l

až 130 l

Celo nerezové provedení kotle zaručuje dlouhou životnost a zvyšuje užitnou hodnotu.
Tento kotel vyrábíme v široké škále objemů, bližší informace o rozměrech Vám rádi sdělíme na vyžádání.
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Kotle na guláš

MĚĎ

Kotlíky určené k zavěšení přímo nad
ohniště dodáváme o objemech
10 - 30 L, s poklicí a na trojnožce.

PRŮMĚR

OBJEM

370 mm

10 L

400 mm

13 L

475 mm

22 L

PRŮMĚR

OBJEM

375 mm

10 L

410 mm

14 L

475 mm

22 L

PRŮMĚR

OBJEM

385 mm

10 L

445 mm

16 L

475 mm

22 L

520 mm

30 L

Jsou měděné, smaltované nebo

13 l

14 l

22 l

30 l

SMALT

10 l

NEREZ

nerezové o následujících objemech.

Nerezový kotlík v ocelovém topeništi. Povrchová
P
úprava
topeniště je provedena potravinářskou
ou b
barvou, kotlíky jsou
dodávány s poklicí, vyrábíme
e také v provedení
pro
měděném
nebo smaltovaném.
10 l

14 l

22 l

Smaltované kotle větších objemů
vyrábíme ve třech velikostech, podle
přání zákazníka s nerezovou nebo
smaltovanou poklicí. Topeniště je
určeno k vytápění tuhými palivy,
vyrobeno z ocelového plechu s povrchovou úpravou.
60 l

80 l

100 l
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Další výrobky...
PASTERIZACE MLÉKA

VÝROBA SÝRŮ

Kontakty
Kovoděl Janča s.r.o.
Kučerovo náměstí 2032,
Uherský Brod 688 01
Czech Republic
tel.: +420 572 632 206
e-mail: info@kovodel.cz

Bronislav Janča: +420 603 112 330
Petr Janča: +420 603 287 285
Luděk Janča: +420 732 131 815
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DRTIČ NA OVOCE

