
Perrier filling : direct handling technology

Specjalna technologia napełniania wyrobów spirytusowych :

• opatentowany system PERRIER trzymania butelki za szyjke ;

• dozowanie grawitacyjne z obwodem próni niezaleznym od pier 

scieniowego zbiornika produktu. 

Blizej waszego produktu, 

Blizej waszego procesu,

Najblizej was.

Spirits



1. Zespół chwytania i cen-
trowania butelki

1.1 Chwytanie butelki za szyjke :
• Chwytanie butelki za szyjkę, stan-

dard PERRIER, zapewnia doskonałe 
wycentrowanie i skuteczne prowa-
dzenie butelek podczas poszcze-
gólnych etapów napełniania.

•  Brak ryzyka uszkodzenia 
   szyjki i kontaktu butelki z dyszą 

napełniającą.
• Doskonałe pozycjonowanie butelki 

dla wszystkich formatów.
• Elastyczność dla przyszłych forma-

tów butelek (opakowań).
• Automatyczna regulacja wysokości 

chwytania.
• Scentralizowana regulacja poziomu 

napełniania (brak podkładek pozio-
mu).

1.2 Podawanie butelki pod 
nalewak :
• Brak elementów mechanicznych 

pod butelką, brak podstaw dna 
butelki.

• Pneumatyczne podnoszenie butelki 
do głowicy napełniającej eliminuje 
ryzyko uszkodzeń butelki (brak 
ryzyka siłowego wprowadzenia).

• Możliwość dostosowania siły nacis-
ku w zależności od tolerancji szkła i 
wymiarów opakowania.

2. Głowica napełniajaca 
Perrier
• Głowica napełniająca z widoczną 

membraną lub alternatywnie, bez 
membrany (bez uszczelek).

• Głowica napełniająca bez uszczelek 
minimalizuje obsługę utrzymania 
ruchu.

• 2 szybkości napełniania maksymal-
nie ograniczają pienienie i ułatwiają 
wyrównanie poziomu.

• Nieruchoma dysza bez części 
ruchomych umożliwia perfekcyjne 
mycie.

• Alternatywnie, zawór bez mem-
brany z 2 stałymi i 1 ruchomą 
uszczelką.

• Wybór nalewaka w zależności od 
napełnianego produktu.

3. Zbiornik napełniarki
• Zbiornik pierścieniowy o zmniejszo-

nej pojemności, bez przegródek, 
bez ruchomych części.

• Pierścieniowy rurociąg próżni 
uniemożliwia powrót produktu do 
zbiornika i zatrzymuje próżnię w 
nalewaku po napełnieniu.

• Niezależne sterowanie rurki próżni 
dla każdej głowicy napełniającej.

• Brak cyrkulacji powietrza nad pro-
duktem.

• Stały regulowany napór produktu 
dla wszystkich nalewaków.

4. Obwód produktu
• Zasilanie produktu od spodu.
• Brak przerw w zasilaniu.
• Brak strat aromatu i mocy alkoholu.
• Szybka zmiana produktu (płukanie 

poprzez nalewaki).

5. Struktura karuzeli 
napełniajacej
• Koncepcja przestrzenna, łatwa do 

mycia.
• Zwiększona dostępność.
• Minimalna ilość części skutkuje 

minimalnym zużyciem.
• Tworzywa samosmarowne, nie 

wymagają smarowania.
• Brak smarowania w części górnej 

karuzeli (brak punktów smarowa-
nia).

6. Mycie, CIP
• Całość zespołu obwodu płynów.
• Mycie zgodnie z przepływem i 

odwrotnie w części zasilania pro-
duktu, zbiorniku, obwodzie próżni.

• Zapewnienie szybkości przepływu 
około 2 m/s.

• Brak stref zalegania.
• Całkowite opróżnianie obwodu 

płynów i głowic napełniających.
• Mycie dyszami systemu chwytania.
• System zapobiegania napełniania 

w przypadku braku butelki lub 
odsuwany zbiornik.
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