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Αναμίκτης 
AMK

ZER HARM
Health & Safety Process



Η ταχεία ανάμιξη, ο υψηλός 
βαθμός ομογενοποίησης, 
η πλήρης και γρήγορη 
εκκένωση, οι υψηλές 
δυνατότητες γρήγορου και 
εύκολου καθαρισμού 
αποτελούν καθοριστικούς 
παράγοντες για τη βελτίωση 
της παραγωγικής διαδικασίας 
σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Ο έξυπνος τρόπος 
ανάμιξης!

Η Vraykos έχει αναπτύξει και 
τυποποιήσει μια σειρά από αναμίκτες 
σκόνεων οι οποίοι πληρούν όλες 
τις απαραίτητες προδιαγραφές 
υγιεινής προκειμένου να καλύψει 
το πλήθος των εφαρμογών 
στη βιομηχανία τροφίμων.

Οι υψηλές δυνατότητες ανάμιξης 
καθώς και η μεγάλη γκάμα 
των προϊόντων στα οποία έχει ήδη 
εφαρμοστεί αποδεικνύουν το μεγάλο 
εύρος χρήσης του, γεγονός που 
καθιστά το εν λόγω μηχάνημα 
σημαντική καινοτομία για 
τη σύγχρονη βιομηχανική ανάμιξη.



1 Υψηλή Ποιότητα Κατασκευής 4 Ολοκληρωμένες Λύσεις3 Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

Με την επιλογή κάποιου αναμίκτη ο εκάστοτε 
πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει 
επιπρόσθετο εξοπλισμό με τον οποίο μπορεί 
να επιτύχει υψηλότερη λειτουργικότητα και 
καλύτερη χρήση του εν λόγω μηχανήματος 
ανάλογα με τις ανάγκες του.
 
Ορισμένες από αυτές είναι:
    Χοάνη Παραλαβής Σάκκων στην Εισαγωγή
    Δονούμενο Κόσκινο στην Εισαγωγή
    Αυτόματο Κλαπέτο στην Εξαγωγή
    Χειροκίνητη Βάνα τύπου Πεταλούδας 
    στην Εξαγωγή
    Ανοιγόμενες θυρίδες καθαρισμού
    Choppers (κοπτήρες) για αποφυγή        
    συσσωματωμάτων 
    Μπεκ Ψεκασμού Υγρών
    Σύστημα Στεγανοποίησης με αέρα 
    στα έδρανα
    Δυνατότητα Ρύθμισης Στροφών Ανάμιξης  
    (Inverter)
    Ολοκληρωμένο Σύστημα Αυτόματης     
    Λειτουργίας

2 Υγιεινού τύπου Κατασκευή

Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή 
του αναμίκτη σκόνεων υλοποιείται 
αποκλειστικά από τους ανθρώπους 
της Vraykos, διασφαλίζοντας 
την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, και 
ακολουθώντας τους ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς και τις υψηλότερες 
προδιαγραφές για την ασφάλεια τέτοιου 
είδους μηχανημάτων.

Σε πολλές περιπτώσεις δίνεται η 
δυνατότητα ο αναμίκτης να ενσωματωθεί 
σε μία ολοκληρωμένη λύση για τον εκάστοτε 
πελάτη, η οποία θα προκύψει κατόπιν 
προσεκτικής μελέτης από μηχανικούς 
της Vraykos. 
Τέτοιες λύσεις έχουν εφαρμοστεί σε πολλές 
περιπτώσεις και αποτελούν ολοκληρωμένες 
εγκαταστάσεις παραλαβής Α’ υλών – 
κοσκινίσματος – ανάμιξης – ενσάκισης 
μιγμάτων. Οι εγκαταστάσεις αυτές 
αποτελούν ιδανικές λύσεις για μια απλή 
βιοτεχνία που υλοποιεί μίγματα μέχρι και
για πολυεθνικές εταιρείες με προδιαγραφές 
βιομηχανικής ανάμιξης.

Κατά τη διαδικασία κατασκευής 
ακολουθούνται οι υψηλότερες 
προδιαγραφές φινιρίσματος τόσο 
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 
του μηχανήματος. Η υψηλού επιπέδου 
λείανση των επιφανειών στο εσωτερικό 
συνδράμουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
στην αποφυγή επιμολύνσεων. 
Τα έξυπνα συστήματα στεγανοποίησης σε 
συνδυασμό με τις υψηλές δυνατότητες 
καθαρισμού μέσω θυρίδων καθιστούν 
το μηχάνημα πλήρως υγιεινό.

    
    

    
    

    



Τύπος

ΑΜΚ-100

ΑΜΚ-200

ΑΜΚ-300

ΑΜΚ-500

ΑΜΚ-1000

ΑΜΚ-2000

100 lt

200 lt

300 lt

500 lt

1000 lt

2000 lt

Όγκος

300

350

400

400

450

400

Α

250

340

400

400

450

400

Β

450

540

600

700

900

1200

D

630

750

800

970

1290

1380

H

800

1000

1200

1500

1950

2400

L

1300

1350

1800

1850

2360

3300

L1

530

640

700

800

1290

1420

W

1.5 kW

2.2 kW

3.0 kW

4.0 kW

7.5 kW

18.5 kW

Ισχύς

Αλευροβιομηχανία Αρτοβιομηχανία &
Βιομηχανία Snacks

Βιομηχανία
Ζωοτροφών

Βιομηχανία Καφέ ΖυθοποιίαΒιομηχανία 
Έτοιμων Μιγμάτων

Ζαχαρώδη Προϊόντα
& Σοκολάτα

5 Μελέτη Εγκατάστασης 

Η Vraykos δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης 
Μελέτης χωροθέτησης του μηχανήματος 
στον εκάστοτε χώρο παραγωγής, 
αποτυπώνοντας το χώρο υποδοχής και 
τη διέλευση του μηχανήματος στην τελική 
του θέση.

6 Υψηλή ποιότητα

Το μέγεθος και οι διαστάσεις του εν λόγω 
αναμίκτη σκόνεων έχει τυποποιηθεί και 
φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Βιομηχανία
Χημικών

Φαρμακοβιομηχανία Βιομηχανία
Πλαστικών


