
ertikální homogenizátor  
HV 50 – HV 3000



AplikAce 

Zmíněné charakteristiky a kvalitní materiálové zpracování  
v podobě celonerezového, popřípadě nerezového a litinového 
provedení, pasují homogenizátory do pozice dokonalých 
kandidátů v řadě výrobních procesů. Homogenizátory  
jsou oblíbené nejen v potravinářském, chemickém  
a farmaceutickém průmyslu, ale také ve výrobě krmiv  
a agrochemie. Konkrétní aplikace vertikálních mísičů:

 Pudinky, polévky a instantní nápoje
 Směsi čajů a koření
 Směsi pro výrobu léčiv a potravinových doplňků
 Směsi pro výrobu chemikálií
 Krmné směsi a zemědělské premixy
 Práškové barvy a pigmenty

chArAkteristikA

Vertikální homogenizátory  
(planetové mísiče) HV50 – HV 3000  
patří mezi nejúspěšnější produkty  
nových zařízení PERRYmix. 

Jejich jednoduchá konstrukce, která 
se skládá z kónické nádoby a obíhajícího 
ramene s rotujícím míchacím šnekem, 
dává homogenizátoru řadu výhod:

 Vysoký stupeň homogenizace

 Samovyprazdňovací efekt

 Jednoduchá a bezpečná obsluha

 Nízká spotřeba energie

 Krátký čas míchání

 Snadná a rychlá demontáž šneku

 Šetrné k míchanému produktu
 Množství úprav dle přání zákazníka



záklAdní pro edení 
 
Základní provedení zohledňuje běžné potřeby našich zákazníků. Homogenizátory jsou dodávány v následující 
konfiguraci.

nAdstAndArdní pro edení  

model
pracovní 

objem 
[l]

výkon [kW] rozměry [mm]
hmotnost 

[kg]
rameno šnek Ø nádoby

výška 
nádoby

celková výška

HV50 50 0,25 0,75 732 968 1364  250

HV100 100 0,25 0,75 820 1118 1515 300 

HV200 200 0,37 1,5 1178 1565 2195 650

HV300 300 0,37 1,5 1300 1780 2410 700

HV600 600 0,37 1,5 1418 2205 2835 750

HV1000 1 000 0,37 2,2 1560 2434 3064 800

HV1200 1 200 0,37 3,0 1821 2600 3230 850

HV1500 1 500 1,5 4,0 1753 2750 3380 900

HV2000 2 000 1,5 5,5 1900 2975 3605 950

HV3000 3 000 1,5 5,5 2180 3450 4035 1 000

 Nádoba, šnekové míchadlo, upínací traverza, 
 výpust a půlkruhové kryty vyrobeny 
 z nerezové oceli, jakost AISI 304

 Rameno, pohon a převodovka jsou vyrobeny 
 z uhlíkové oceli, stříkané barvou 
 s potravinářským atestem

 Celonerezové rameno, jakost AISI 304

 Částečně nerezové rameno, jakost AISI 304  
 – palice z uhlíkové oceli

 Materiálová jakost částí přicházejících 
 do styku s produktem AISI 316L

 Části nádoby přicházející do styku 
 s produktem včetně svárů jsou broušeny 
 brusným zrnem

 Tloušťka stěny nádoby před zpracováním 2,5 mm

 Rychlo-vyjímání šneku pro rychlejší a snadnější 
 montáž/demontáž

 Odklápěcí půlkruhový horní kryt s aretací

 Pohon a převodovka do prostředí 
 s nebezpečím výbuchu

 Pneumaticky ovládaný výpustní ventil



perrY mAchinerY 
czech repUBlic
 
Perry Machinery je společnost zabývající se 
nákupem a prodejem nových i použitých pro-
cesních strojů a technologií, např. v chemickém, 
farmaceutickém, kosmetickém a potravinář-
ském průmyslu. Naším cílem není pouze prodej, 
klademe také velký důraz na spokojenost  
zákazníka a dlouhodobé partnerství. Od roku 
1997 jsme si vybudovali dobrou pověst  
na českém a slovenském trhu „second handu“, 
nejen jako zprostředkovatelé, ale i jako prodejci 
použitých a výrobci nových zařízení, známých 
pod značkou PERRYmix.

P E R R Y mix

 
Zkušenosti z naší praxe jsme přenesli do výroby 
nových vertikálních homogenizátorů typu HV, 
hnětačů typu „Z“, disolverů, perlových, košových 
a koloidních mlýnů. V rámci komunikace  
s klientem uplatňujeme princip individuálního 
přístupu, přičemž výsledné provedení stroje  
splňuje specifické požadavky klienta, stroj  
je „šitý na míru“. Při samotné výrobě se opíráme 
o kvalitní a odborné dílenské zázemí v Hradci 
Králové a v Kroměříži. Díky celosvětovému  
zastoupení jsme nová zařízení vyvezli již  
do více než 8 zemí v rámci Evropské unie a Asie.

perrY mAchinerY czech repUBlic, s.r.o.

  Pražská 322

     501 01 Hradec Králové

     Czech Republic

   +420 495 822 770

  perryczech@perryczech.cz

WWW.perrYczech.cz

záklAdní 
princip míchání 

Rychlá a účinná homogenizace probíhá  
na základě pohybu ramene a míchacího  
šneku. Homogenizované suroviny jsou vynášeny  
ze spodní části nádoby díky rotaci šneku 
vzhůru. Zároveň šnek díky otáčení ramene obíhá 
podél vnitřní kuželové stěny nádoby a posouvá 
a promíchává produkt. Na produkt působí 
gravitační síla, která sesouvá materiál zpět  
do spodní části nádoby.


