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Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

• Wstęp 

• Serwis 

• Szczegóły konstrukcji 

• WideGap 

• T35 / T35S 

• AlfaVap 

• AlfaCond 

• Nie tylko wymienniki... 
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Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

Alfa Laval Polska Sp z o.o. 

• Biuro w Warszawie 

• Oddział w Łodzi – Serwis i części zamienne 

• Oddział w Gdyni  

 

www.alfalaval.pl 
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Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

Serwis 

• Oddział w Łodzi:  

– Części zamienne 

– Naprawy gwarancyjne  

– Naprawy pogwarancyjne 

– CIP - Czyszczenie chemiczne 

– Przebudowy i rozbudowy 

– Wymiana uszczelek 

– Serwis „All Brands” 

– Szkolenia 
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Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

Szczegóły konstrukcji 

• Wzmocnione zawieszenie płyt 

 

 

 

 

 

 

– Dodatkowo zgrzewane wzmocnienie 

– Utrzymuje płyty na miejscu 

– Zapobiega uszkodzeniom krawędzi płyt 

– Zapobiega przesunięciom płyt na boki. 
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Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

Szczegóły konstrukcji 

• Stalowe rolki do przesuwania płyty dociskowej 

 

 

 

 

 

– Ułatwiają przesuwania płyty dociskowej 

– Wysoka trwałość 
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Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

Szczegóły konstrukcji 

• Łożyskowane nakrętki śrub naciągowych 

– Ułatwiają otwarcie wymiennika 

– Brak uszkodzeń powłoki ochronnej 
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Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

Szczegóły konstrukcji 

• Osłony śrub naciągowych 

– Zapobiegają zabrudzeniu i korozji śrub  
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Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

WideGap 

• Wymienniki szerokokanałowe  
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Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

WideGap 

• Wymienniki szerokokanałowe  

  

 

 

– pojedynczy szeroki kanał 

• 11 mm lub 17 mm 

• do 10 bar 

 

– podwójny szeroki kanał 

•  8 / 8 lub 11 / 11 mm 

• do 10 bar 
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Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

T35 / TS35 

• Nowy wymiennik – zastępuje MA30-M, MA30-SM 

– nowa konstrukcja wymiennika 

– nowe opatentowane wytłoczenia płyt  

• lepsze wykorzystanie powierzchni 

– nowe mocowania uszczelek clip-on 
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Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

AlfaVap 

• Wyparki płytowe AlfaVap, poprzednio seria EC.... 

– większy zakres wielkości  - do AlfaVap 700 – 2000 m2 

– nowa wyparka AlfaVap 650 – do 1000 m2 

 AlfaVap 700   AlfaVap 650  

 

 



www.alfalaval.com 

Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

AlfaCond 

• Skraplacz płytowy - do skraplania „pod próżnią” 

 

 



www.alfalaval.com 

Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

AlfaCond 

• Skraplacz płytowy - do skraplania „pod próżnią” 
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Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

AlfaCond 

• Skraplacz płytowy – zamiast barometrycznego 

– zamknięcie obiegów wodnych, redukcja ścieków 
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Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

AlfaCond 

• Skraplacz płytowy – zamiast barometrycznego 

– gotowy moduł skraplacza 

 

 



www.alfalaval.com 

Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

AlfaCond 

• Skraplacz płytowy – przykłady 
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Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

AlfaCond 

• Skraplacz płytowy – przykłady 
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Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego 

Nie tylko wymienniki 

• Pompy krzywkowe 

• Filtracja membranowa 

• Głowice myjące 

• Wirówki dekantacyjne 
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