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Stroje a zariadenia na výrobu sektov/šumivých vín 

 

 

Oplachovanie a vyfúknutie fliaš 

 

➢ Ručné  

                   -  4 trysky a výlevky 

                   -  celonerezové s recirkuláciou vody 

                   -  pre fľaše 0,375-1,5 l 

                   -  kruhové verzie pre manuálne nakladanie a vykladanie fliaš 

 

➢ Automatické 

 

                   -  rotačné oplachovanie fliaš  

                   -  celonerezové prevedenie 

                   -  vyfúknutie fliaš od zvyškov vody 

                   -  automatické vkladanie a odoberanie fliaš 

                   -  pohon cez pás – možnosť pripojiť k flašovacej linke 
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Plničky 

 

➢ Ručné  

                   -  gravitačné plnenie fliaš 

                   -  pneumatické dvíhanie fliaš 

                   -  pre fľaše 0,2-2 l 

                   -  výkon do 500 fliaš 0,75 l za hodinu 

                   -  pripojenie na čerpadlo 

                   -  aj v monobloku s uzatváraním korunkou, korkom či skrutkovým uzáverom 

 

➢ Automatické 

 

                   -  rotačné plnenie fliaš  

                   -  celonerezové prevedenie 

                   -  automatické vkladanie a odoberanie fliaš 

                   -  výkon 700 fliaš za hodinu 

                   -  aj v monobloku s uzatváraním korunkou, korkom či skrutkovým uzáverom 
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Uzatváranie korunkovým uzáverom 

 

➢ Poloautomatické 

                   -  pneumatické uzatváranie 26 a 29 mm koruniek  

                   -  pre fľaše 0,33 – 2 l 

                   -  výkon 400 fliaš za hodinu  

                    

➢ Poloautomatický monoblok 

                   -  pneumatické uzatváranie 26 a 29 mm koruniek  

                   -  prvá uzatváracia stanica so zásobníkom (500 ks) na bidule  

                   -  druhá uzatváracia stanica na korunky s poloautomatickým podávaním  

                   -  pre fľaše 0,375 – 1,5 l 

                   -  výkon 800 fliaš za hodinu  

 

➢ Automatická rotačná hlava a monobloky na korunky 

                   -  automatické podávanie koruniek  

                   -  automatické uzatváranie koruniek  
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Ohradové klietky 

➢ Pre štandardné fľaše, špeciálne fľaše a i klientky „na mieru“ 

                    

 

 

 

 

Striasanie sektov / „Giro“ palety 

 

                   -  na 1, 2, alebo 4 ohradové klietky 

                   -  ovládanie cez dotykový panel, prenos dát do PC 

                   -  zo žiarovo pozinkovanej ocele 
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Zmrazenie hrdla fliaš pred degoržovaním 

 

➢ Kruhové 

                   -  kruhové na 3 až 242 fliaš  

                   -  pre fľaše 0,375 – 1,5 l 

                   -  výkon 20 – 1500 fliaš za hodinu  

                   -  recirkulácia glykolu čerpadlom, pracovná teplota – 23 až – 25 °C 

 

 

➢ Lineárne 

                   -  výkon 1500 – 3000 fliaš za hodinu  

                   -  ručné vkladanie a mechanické vyberanie fliaš 
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Degoržovacie stroje 

 

➢ Ručné 

                   -  ručné otvorenie korunky, odstrelenie kalu, doplnenie objemu, dávkovanie likéru a inertného plynu         

                   -  výkon do 150 fliaš za hodinu  

                   -  pre fľaše 0,375 – 1,5 l 

                   -  5 l nádoba na expedičný likér  

 

➢ Poloautomatické 

                   -  ručné vkladanie a vyberanie fliaš, pneumatické odstránenie korunky, nastaviteľné dávkovanie expedičného likéru,             

                      gravitačné doplnenie objemu,  automatický posun fliaš medzi jednotlivými úkonmi         

                   -  výkon do 550 fliaš za hodinu  

                   -  pre fľaše 0,375 – 1,5 l 

                    

 

 

 

 

 

mailto:info@unimpex-bratislava.com


                                           Unimpex Bratislava, s.r.o. 
                                         Horné Predmestie 3, 900 21 Svätý Jur                                                  

                                           Tel.: +421 2 44971481 
                                           e-mail: info@unimpex-bratislava.com 

                                            

Stroje a zariadenia na výrobu sektov/šumivých vín 

 

Degoržovacie stroje 

➢ Automatické 

                   -  vkladanie fliaš na pás, pneumatické odstránenie korunky, nastaviteľné dávkovanie expedičného likéru, gravitačné        

                       doplnenie objemu, automatický posun fliaš medzi jednotlivými úkonmi   

                   -  výkony: Vega I do 550 fliaš za hodinu,  Vega II do 1200 fliaš za hodinu,  Vega III do 1500 fliaš za hodinu,   

                      rotačný stroj DVDR od 2000 do 18 000 fliaš za hodinu 

                   -  pre fľaše 0,375 – 1,5 l, iný typ fliaš po dohode 
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Štuplovačky a košíčkovačky 

 

➢ Ručná košíčkovačka 

                   -  ručné vkladanie a vyberanie fliaš         

                   -  pneumatické dvíhanie fliaš         

                   -  uzavretie košíčka kolieskom         

                   -  pre fľaše 0,375 – 1,5 l 

                   -  výkon do 200 fliaš za hodinu  

 

➢ Poloautomatická štuplovačka a košíčkovačka 

                   -  Dve stanice na jednom monobloku. Prvá stanica je štuplovačka s čeľusťami z kalenej ocele. Zásobník na 10 korkov. Možnosť 

                      pridať revolverový zásobník na cca 100 korkov. Druhá stanica na uzavretie košíčkov. Manuálne vkladanie košíčkov do 

                      Magnetického držiaka. Možnosť podávacieho zásobníka na košíčky.  

                      Manuálne vkladanie a vyberanie fliaš. Pneumatický zdvih fliaš. 

                   -  výkon do 500, alebo 800 fliaš za hodinu  

                   -  pre fľaše 0,375 – 1,5 l 
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➢ Automatická štuplovačka a košíčkovačka 

                   -  Celé zariadenie vo forme monobloku 

                   -  Lineárny pracovný postup,, kde na začiatku dôjde k uzavretiu korkom a fľaša postupuje pásom k uviazaniu drôteného   

                      košíčka. 

                   -  Štuplovačka môže byť použitá na tiché aj šumivé vína. Štuplovačka môže byť vybavená orientátorom pre jednostranné 

                      Korky, alebo bez orientátoru pre obojstranné zátky. 

                   -  Košíčkovačka pre košíčky s čiapočkou, alebo bez. Revolverový zásobník na košíčky. 

                   -  Výkon 1500 fliaš za hodinu, alebo 2800 fliaš za hodinu.  
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Miešadlá expedičného likéru 

 

➢ Automatické 

                   -  pre dokonalé spojenie expedičného likéru s vínom 

                   -  automatické vkladanie do bubna, ktorý obsahuje 1-3 priehradky podľa veľkosti stroja. Fľaša je v bubne opakované  

                      otáčaná, čím sa zabezpečí dokonalé premiešanie expedičného likéru s vínom. 

                   -  miešadlo môže byť samostatné, prepojené pásom so štuplovačkou a košíčkovačkou, alebo vo forme tribloku. 

                   -  výkon 500, 900, 1700, alebo 3000 fliaš za hodinu. 
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Umývačka a sušička fliaš 

 

➢ Automatické 

                   -  pre fľaše z archívu, alebo znečistené po fľašovaní 

                   -  jedna stanica s kefami na umývanie povrchu fliaš, druhá stanica na sušenie fliaš 

                   -  výkon podľa typu stroja od 500 do 12 000 fliaš za hodinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavaľovanie sektových záklopiek 
 

➢ Poloautomatické 

                   -  pneumatické, na stôl 

                   -  2-fázové zmrštenie záklopiek, výkon 150 fliaš za hodinu 
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Zavaľovanie sektových záklopiek 

Poloautomatické 

                   -  vo forme stojanového monobloku 

                   -  ručné podávanie záklopiek a pneumatické zmrštenie záklopky 

                   -  výkon do 600 fliaš za hodinu 

                   -  potrebný prívod stlačeného vzduchu, bez elektriny 

 

➢ Automatické 

                   -  vo forme monobloku 

                   -  automatické podávanie záklopiek a pneumatické zmrštenie záklopky 

                   -  výkon podľa typu stroja od 1200 do 7000 fliaš za hodinu 

                   -  s, alebo bez optického centrovania záklopiek 

                   -  možnosť modifikovať na záklopky pre tiché vína (termozáklopky, alebo 

                       cínové či polycapové záklopky), alebo skrutkové uzávery 

                   -  možnosť zapojenia v línii s inými strojmi 
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Izobarické plničky 

 

➢ Poloautomatické, lineárne s korunkovým uzáverom 

                   -  oplach fliaš, izobarické plnenie fliaš, uzavretie korunkovým uzáverom 

                   -  výkon do 400 fliaš za hodinu 

                   -  maximálny pracovný tlak 5 barov 

 

➢ Poloautomatické, lineárne s korkovým uzáverom 

                   -  izobarické plnenie fliaš, uzavretie korkom, uzavretie košíčkom  

                   -  výkon do 400 fliaš za hodinu 

                   -  maximálny pracovný tlak 5 barov 

 

➢ Automatický triblok 

                   -  izobarické plnenie fliaš, uzavretie korkom, uzavretie košíčkom  

                   -  výkon do 500 – 600 fliaš za hodinu 

                   -  maximálny pracovný tlak 5 barov 
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Ostatné stroje a zariadenia 

Izobarické plničky 

 

➢ Poloautomatický triblok na plechovky 

                   -  oplach plechoviek, izobarické plnenie plechoviek, uzatváranie plechoviek 

                   -  výkon: 2 ventilová plnička 150 plechoviek/hodina,  

                      4 ventilová plnička 300 plechoviek/hodina 

                      6 ventilová plnička 500 plechoviek/hodina 

                   -  maximálny pracovný tlak 5 barov 

 

➢ Poloautomatický monoblok na KEG sudy 

                   -  izobarické umývanie a plnenie KEG sudov 

                   -  pre sudy 10 – 50 litrov  

                   -  výkon do 20 sudov za hodinu 

                   -  umývanie horúcou zásadou, neutralizácia kyselinou a oplach 

                   -  automatické procesy umývania a plnenia cez dotykový panel. 

                   -  manuálne vkladanie a vyberanie sudov 
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➢ Manuálny dekantér 

                   -  pre prenos šumivého vína pod tlakom medzi fľašami  

                   -  pre fľaše od 0,375 do 18 litrov 

 

 

 

VÝHRADNÝ DOVOZCA 

 

Unimpex Bratislava, s.r.o 

Horné Predmestie 3 

900 21 Svätý Jur 

Slovenská republika 

www.unimpex-bratislava.com 

www.vinarskepotreby.sk 

info@unimpex-bratislava.com 
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