
Tilføj værdi til mælk

SMØR KÆRNER
PJ 13/25/50/100

Hurtig og enkel produktion af smør 

og kærnemælk



Opdateret smør churn til hurtig og enkel produktion af smør og kærnemælkOpdateret smør churn til hurtig og enkel produktion af smør og kærnemælkOpdateret smør churn til hurtig og enkel produktion af smør og kærnemælkOpdateret smør churn til hurtig og enkel produktion af smør og kærnemælkOpdateret smør churn til hurtig og enkel produktion af smør og kærnemælkOpdateret smør churn til hurtig og enkel produktion af smør og kærnemælk

1 Omrøring skovle kører tæt på væggen 1 Omrøring skovle kører tæt på væggen 

fremskynde processen for 10% *, tilvejebringer 

effektiv æltning selv med minimal fyldning af smør churn effektiv æltning selv med minimal fyldning af smør churn 

og sikrer en lige arrangement af kærnemælk i smør. og sikrer en lige arrangement af kærnemælk i smør. og sikrer en lige arrangement af kærnemælk i smør. 

2 En hastighedsregulerede elmotorsystemer garanterer 2 En hastighedsregulerede elmotorsystemer garanterer 

management proces og tilpasningsevne til forskelligt management proces og tilpasningsevne til forskelligt management proces og tilpasningsevne til forskelligt management proces og tilpasningsevne til forskelligt 

fedtindhold i produkter.

3 Dobbelt pels hjælper nå og vedligeholde 3 Dobbelt pels hjælper nå og vedligeholde 

optimale temperatur for fløde modning i beholderen ( med optimale temperatur for fløde modning i beholderen ( med 

smør churns PJ 50 og PJ 100).

4 De smør churn cover garanterer sikker og styret 4 De smør churn cover garanterer sikker og styret 4 De smør churn cover garanterer sikker og styret 

bearbejdning. Transparent akryl dækning for PJ 13 og PJ 25, bearbejdning. Transparent akryl dækning for PJ 13 og PJ 25, 

og en rustfri stål låg med en visning glas til PJ 50 og PJ 100. 

5 Blanderen kan skilles ad ved hjælp af en særlig tilknytning. 5 Blanderen kan skilles ad ved hjælp af en særlig tilknytning. 

Dette letter tømningen af beholderen.Dette letter tømningen af beholderen.

6 Specielt behandlede indre overflader for lettere tømning 6 Specielt behandlede indre overflader for lettere tømning 6 Specielt behandlede indre overflader for lettere tømning 

og rengøring af interiøret.

7 Udløbsventilen muliggør hurtigere dræning af kærnemælk og 7 Udløbsventilen muliggør hurtigere dræning af kærnemælk og 

vand. Dette sparer tid, når skylning smørret.vand. Dette sparer tid, når skylning smørret.

video

Ekstraudstyr til PJ 50 og PJ 100:

Højere 

stabil støtte eller 

støtte på 

hjul

Lettere arbejde med smør churn følge af 

en højere arbejdshøjde (900 mm). Enkel 

bevægelse med støtte på hjul.

vippemekanisme
Muliggør vipning af smør churn 

lettere tømning og vask 

(dræning).

Standardudstyr:

Støtte på hjulstabil støtte

• Hurtig og effektiv

• 10-20% hurtigere * til færdigt produkt

• æltning selv minimale mængder af produktet

• lige arrangement af kærnemælk i smør

• Udbytte** ved bearbejdning:Udbytte** ved bearbejdning:

• 50-60% af smør fra fløde

• 5% af smør fra fermenteret mælk

• Simpel vedligeholdelse og rengøring

• lavet af høj kvalitet stål AISI 304

• særbehandling af indre og ydre overflader til 

lettere rengøring

• En bred vifte af produkter kan fremstilles med 

kærnen: smør, kærnemælk, smøreoste etc.kærnen: smør, kærnemælk, smøreoste etc.
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** Den angivne udbytte og de beskrevne processer gælder kun under optimale betingelser: creme temperatur ca. 10-13 ° C og egnet creme kvalitet. Resultaterne og tiden kan variere.
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Modnet fløde hældes i smørret churn. Stat efter 10 minutters højhastigheds-blanding. Efter 20 minutter er kærnemælk secerneres og 

udledes gennem udløbsventilen.

Stat efter 25 minutters blanding. Smørret er 

blevet gjort.

Smørret vaskes med vand, indtil vandet er klart. Smørret fjernes fra smør churn og sat i forme.

Type

Maksimal 

creme 

volumen (l)

Mål (mm) 

Motor 

(kW)

Produkt 

(kg)

længde bredde højde

PJ 13 13 
400 + 175 310 410 0,36 30

PJ 25 25 520 + 170 420 520 0,55 50

PJ 50 50 680 + 170 500 600 1,1 70

PJ 100 100 960 + 200 590 700 2,2 155

Teknisk information:

• Smør • Kærnemælk

• indeholder mindst 82% mælkefedt og op til 16% vand

• bredt anvendelig produkt

• indeholder en masse sunde mættede fedtstoffer og er en rig kilde til 

fedtsyrer og vitaminer A, D og K

• indeholder op til 1% af mælkefedt

• kommercielt attraktivt produkt

• rige på vitaminer, proteiner, kalium og calcium

• lavt kalorieindhold

Produktions proces*

Endelige produkter:

*Processen er hurtigere i forhold til den tidligere model af smør churn.
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Komplette mejeri løsninger.

Med Plevnik udstyr.

Sammen skabte vi mere end 

2.600 succesfulde business 

historier.

PLEVNIK, doo

Podsmreka 56 SI 

1356 Dobrova 

info@plevnik.si

+ 386 (0) 1 200 60 80 www.plevnik.si

Repræsentant:

I processen med konstante forbedringer, forbeholder vi os ret til at foretage tekniske og designmæssige ændringer uden forudgående varsel.

P
J
 
0
6
 
0
7
 
2
0
1
8
 
D

A


