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Ponad 30 lat doświadczeń.

Prowadzimy projekty swoich Klientów zgodnie    
z zasadą innowacyjności, wykorzystując  
zaawansowaną technologię. Wszechstronne 
wsparcie, profesjonalna analiza potrzeb 
i doświadczony zespół inżynierów pomagają 
osiągać sukces wielu inwestorom na całym świecie.

Optymalne rozwiązania.

Otwarcie na nowe rozwiązania, własne 
laboratorium i analiza efektywności pozwalają 
na optymalizację produkcji wszelkiego rodzaju 
płynów, na każdym etapie procesu nalewu.

Europejskiej klasy jakość i perfekcyjny 
serwis.

Maszyny projektujemy zgodnie z normami 
europejskimi. W ich produkcji używamy wysokiej 
jakości komponentów światowych marek, takich 
jak:  
ThyssenKrupp, 
Metal Work,
System Plast,
Bonfiglioli,
Festo,
BERNECKER.
Ogólnodostępne podzespoły oraz ekspresowe 
wsparcie serwisowe określają jakość produktów 
STM.

ANALiZA
Analiza potrzeby, problemu
Klienta, z uwzględnieniem 
infrastruktury oraz
produkcyjnych planów 
na przyszłość.1
kONSuLtACJE
Kompleksowe konsultacje, wraz
z umiejscowieniem maszyn oraz
wyborem części.2
PROJEkt  

INŻYNIERSKI
Konstruowanie wybranych 
rozwiązań.3

PRODukCJA
Realizacja projektu: wykonanie
i montaż części, wstępny test maszyn.
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tRANSPORt  

ORAZ uRuCHOMiENiE 
Wysyłka i instalacja urządzeń
w siedzibie Klienta.5

Profesjonalne zarządzanie 

Opieramy się na potrzebach Klienta przez cały 
okres trwania projektu – od założeń wstępnych 
poprzez projekt inżynierski, aż do zgody na pełną 
gotowość produkcyjną.
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JG&JS

SERIA

Proces

PASTER

SERIA

Proces 

CIP
SERIA

Proces 

Utrzymanie maksymalnej higieny 
produktu, 

Zredukowana do minimum obsługa,

Wykonanie w stali nierdzewnej AISI 304 
i AISI 316L,

Nowoczesna technologia gwarantująca 
wysoką jakość urządzeń. 

Atrybuty:
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Nowoczesny system 
dozowania, wysoka stabilność 
nasycania

JG&JS

SERIA

Proces

Seria JG&JS mikserów i saturatorów to seria 
maszyn przeznaczonych do nasycania wody 
dwutlenkiem węgla oraz mieszania jej z syropem.

Nowoczesna konstrukcja, zastosowanie zaworów 
modulacyjnych regulacji stałego ciśnienia 
(Constant - Pressure Modulating Valve)   
Endress + Hauser, zapewniają stabilność procesu 
nasycenia. 

Proces produkcji gazowanej wody / napoju 
sterowany za pomocą sterownika B&R, łatwego 
w obsłudze i jednocześnie zaawansowanego 
technologicznie. Algorytm sterowania wymaga 
jedynie podania stężenia syropu w napoju oraz 
ilości gotowego napoju.

Miksosaturator posiada oddzielne programy 
sterowania umożliwiające produkcję wody 
gazowanej, napojów niegazowanych, napojów 
gazowanych. 
Program sterownika zawiera również funkcję 
mycia urządzenia.

Maszyny serii JS i JG są maszynami całkowicie 
automatycznymi, wykonane są w całości ze 
stali nierdzewnej, co pozwala na długoletnią 
eksploatację.
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Кontroler łatwy w obsłudze,

Elektromagnetyczne przepływomierze, 

Uniwersalność procesu przygotowania 
płynów: napojów gazowanych, wody 
gazowanej, napojów niegazowanych.

Atrybuty:
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Zastosowanie:
Gazowana woda, niegazowane napoje, 
gazowane napoje.

Komponenty:
ThyssenKrupp,
Festo,
Balluf,
Metal Work,
B&R Automation,
Moeller,
LOVARA,
Elstar.

JG&JS

SERIA

Proces
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CIP
SERIA

Proces 

Idealny do czyszczenia, 
wysokie standardy higieny

Dwutorowa stacja CIP jako system wewnętrznego 
mycia medium przeznaczona jest do małych  
i średnich rozlewni. 

Może być przygotowana w wersji półautomatycznej 
i automatycznej, zapewnia bardzo wysoką 
skuteczność mycia. Skutkuje to wydłużonym 
okresem trwałości produkowanych napoi, jak 
również wysoką jakością produkcji.

Zbilansowana relacja ceny, jakości europejskich 
komponentów, nowoczesnej technologii i precyzji 
wykonania. 

Przeznaczona do dezynfekcji i mycia maszyn   
w systemie zamkniętym. 

Składa się z kompaktowego systemu pomp, 
podłączeń i zbiorników, które za pomocą 
kontrolera firmy Bernecker odmierzają 
odpowiednie proporcje kwasów, środków myjących 
i dezynfekujących. 
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System zbiorników od pojedynczego do 
złożonego,

Europejska jakość podzespołów    
i wykonania,

Nowoczesna kompaktowa konstrukcja, 

Automatyczna kontrola procesu mycia,

Skuteczność, efektywność 
i bezpieczeństwo mycia.

Atrybuty:



1010



11

CIP
SERIA

Proces 
Stacje CIP mogą być wyposażone  
w wymiennik typu JAD, dla większej 
skuteczności mycia. 

Proces mycia składa się z kilku etapów 
w zależności od wymogów procesu 
mycia: mycie w środowisku kwaśnym, 
mycie zasadnicze, dezynfekcja, płukanie, 
co zapewnia wysoką skuteczność  
i higienę. 
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Ciągłość i dopasowanie
procesu

Linie przygotowania produktu, procesy pasteryzacji  
stanowią istotny element produkcji napojów i soków. 

Projektowanie i dostawa technologicznej części 
procesu wytwarzania produktu obejmuje takie 
rozwiązania, jak: linie przygotowania produktu 
z syropu cukrowego dla napojów gazowanych 
(syrup room), systemy przygotowania i pasteryzacji 
soków owocowych, systemy przygotowania Ice Tea 
itd., pasteryzatory płytowe i rurowe, sterylizatory, 
homogenizatory, podajniki cukru, zbiorniki procesowe, 
JAD, odgazowywacze.

PASTER

SERIA

Proces
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• Szeroka gama rozwiązań 
optymalizujących proces pasteryzacji 
i tym samym przedłużenia żywotności 
produktów,

• Specjalne rozwiązania gwarantujące 
stabilizację mikrobiologiczną przy 
jednoczesnej oszczędności energii.
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Atrybuty:
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PASTER

SERIA

Proces
Kompletne linie przygotowania mogą 
opierać się na cukrze, ale również  
– przy prostych implementacjach – na  
aspartamie.

Pasteryzatory rurowe przeznaczone 
do obróbki termicznej w przepływie 
w systemach z homogenizatorami 
do soków, koncentratów i przecierów 
owocowych.  

Elektryczne i parowe pasteryzatory 
płytowe zaprojektowane do mleka, 
soków, syropów i wielu innych 
produktów, znajdujące zastosowanie  
w wielu implementacjach. 

Zastosowanie: 

Soki, syropy, Ice Tea, napoje gazowane.
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STM Sp. z o.o.
SIEDZIBA GŁÓWNA:

ul. Piaskowa 12
78-520 Złocieniec

POLSKA

Теl: +4894 367 14 71
Fax: +4894 363 09 40
office@stm-pack.com
www.stm-pack.com

 


