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Povrch tvarovek odpovídá hygienické tří-
dě H3, drsnost povrchu je Ra 0,8 na vnitřních 
plochách a Ra 1,6 na vnějších.

Popsané připojovací systémy se uplatní 
v těchto oblastech:
– potravinářství a nápojový průmysl,
– farmaceutický průmysl,
– biotechnologie,
– chemický průmysl,
– procesy čištění a sterilizace CIP a SIP.

Úplná nabídka přístrojů 
pro potravinářství

Kromě uvedeného upevňovacího systé-
mu společnost Kobold disponuje množstvím 
měřicích a kontrolních přístrojů určených pro 
potravinářství. V „potravinářském provedení“ 
jsou k dispozici snímače tlaku a teploty a dále 
široký výběr průtokoměrů (lopatkových, ka-
lorimetrických a indukčních) a hladinoměrů 

(vodivostních, kapacitních, mikrovlnných, vi-
bračních, lopatkových a obtokových). Nabíd-
ku doplňují přístroje k měření dalších veličin, 
jako je vlhkost, pH nebo zákal.

Podrobné informace o všech výrobcích 
mohou zájemci nalézt na internetových strán-
kách www.kobold.com.

 Petr Tichoň, 
KOBOLD Messring GmbH

Pneumatické komponenty od společnosti 
Bosch Rexroth pro potravinářství 

Společnost Bosch Rexroth AG přisuzuje 
segmentu potravinářského průmyslu velkou 
důležitost. Nakládání s potravinářskými pro-
dukty je velmi náročné s ohledem na hygie-
nu, bezpečnost výrobních procesů i efektivitu 
výroby. Pro firmy dodávající komponenty pro 
tento segment trhu to znamená, že jejich pro-
dukty musí splňovat mimořádné požadavky.

Moderní výrobní linky v potravinářském 
průmyslu se skládají z jednotlivých modulů, 
které lze podle potřeby zaměňovat a dopl-
ňovat. Zákazníci v potravinářském průmys-
lu od konstrukčních firem v současné době 
očekávají vysoce flexibilní koncepci výrob-
ních linek, umožňující snadno a rychle měnit 
sortiment i objem výroby. Společnost Bosch 

Rexroth zachytila tento trend velmi brzy a do-
káže těmto firmám poskytnout rozsáhlé ex-
pertní služby a spolupráci při vývoji a vý-
robě zákaznicky specifických strojů a linek. 

Díky znalostem a zkušenostem z oboru po-
travinářství má firma Bosch Rexroth značnou 
výhodu. V jejím sortimentu jsou komponenty, 
které splňují specifické požadavky potravinář-
ského průmyslu. Například ventilové terminály 
CL03 byly na trhu prvními terminály se stup-
něm krytí IP69K. Zákazníci tedy mohou ven-
tilové terminály namontovat v podstatě kdeko-
liv, kde je to s ohledem na jednoduchost kon-
strukce a flexibilitu stroje nejvhodnější. 

Produkty společnosti Bosch Rexroth jsou 
prověřeny praxí ve velkosériové výrobě. Na-

příklad jednotky SCU jsou určeny pro různé 
typy výkonných strojů na výrobu plastových 
lahví. Jednotky obsahují válce pro vyfuková-
ní lahví i potřebné pneumatické ventily a jsou 
připraveny k okamžitému použití. Nejen in-
stalace, ale i jejich údržba je snadná. 

Zákazníci z řad konstrukčních firem pů-
sobících v potravinářském průmyslu najdou 
v sortimentu společnosti Bosch Rexroth úpl-
nou nabídku všech potřebných komponent 
splňujících všechny specifické požadavky 
oboru. A nejen to, společnost jim poskytu-
je také rozsáhlé poprodejní služby a servis.

 
(Podle tiskové zprávy Bosch Rexroth. 

Překlad a úprava redakce.)


