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3 NAPEŁNIARKA PUSZEK

Główne cechy napełniarki puszek:
 Konstrukcja wsporcza z profili zamkniętych; 
 Regulacja objętości dozowania pokarmu;
 Wymienne magazynki, ślimak, bandy, 
 gwiazda na różne rodzaje puszek; 
 Regulacja prędkości dozowania falownikiem;
 Dwie prędkości dozowania w przypadku 
 przepełnienia komory zasypowej;
 Nakładany bufor z możliwością zamknięcia 
 w trakcie pracy;
 Konstrukcja nośna na stopkach (fi80) lub 
 kołach (fi150) z hamulcem.

Napełniarka puszek przeznaczona 
jest do dozowania objętościowego 
ugotowanej karmy dla zwierząt (pokarm 
i warzywa) do puszek metalowych. 
Najczęściej urządzenie pracuje w ciągu 
technologicznym z innymi urządzeniami 
z nim współpracującymi w procesie 
produkcji karmy. Urządzenie zbudowane 
jest ze stali kwasoodpornej, wyposażone 
w jeden napęd napędzający magazyn 
pokarmu, dozujący objętościowo pokarm 
do puszek.

Parametr

Długość 

Szerokość

Wysokość przy puszkach fi 73 x 103

Wysokość przy puszkach fi 100 x 175

Rozmiar puszki v1

Rozmiar puszki v2

Wysokość transportera wejściowego

Średnica magazynka

Wysokość magazynka

Maks. prędkość obrotowa magazynka - Opcja 1

Maks. prędkość obrotowa magazynku - Opcja 2

Wydajność - Opcja 1

Wydajność - Opcja 2

Max. temperatura karmy w magazynku

Napęd –Motoreduktor CM90 28obr/min-35 obr/min

Jednostka miary

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

obr./min.

obr./min.

puszek/h

puszek/h

° C

kW/Nm

Wartość

~1500

~1800

~ 1850 

~ 2050

fi73L=103

fi100 L=100-185

~ 900 + - 50

1146

250

5,6

7

3000 - 8000

3750 - 10000

50

1,5kW / 379 Nm – 311Nm

DANE TECHNICZNE

www.kart.com.pl



4ZALEWARKA PUSZEK

Główne cechy zalewarki puszek:
 Konstrukcja wsporcza z profili zamkniętych; 
 Regulacja prędkości transportera falownikiem;
 Regulacja wydajności pompy falownikiem;
 Konstrukcja nośna na stopkach ;
 Zalewanie grawitacyjne puszek przez rurę 
 z dyszami lub przez rynnę.

Zalewarka puszek przeznaczona jest 
do zalewania zalewą (sosem) puszek 
metalowych z pokarmem dla zwierząt. 
Najczęściej urządzenie pracuje w ciągu 
technologicznym z innymi urządzeniami 
z nim współpracującymi w procesie 
produkcji karmy. Urządzenie zbudowane 
jest ze stali kwasoodpornej, wyposażone 
w jeden napęd napędzający transporter 
płytkowy. Nad transporterem znajduje się 
rura z dyszami lub rynna doprowadzająca 
zalewę pod wpływem grawitacji do puszek.

Parametr

Długość 

Szerokość

Wysokość z osłoną

Wysokość transportera

Szerokość transportera płytkowego

Maks. prędkość obrotowa wału napędowego

Maks. prędkość liniowa transportera

Opcja 1 ilość i średnica dysz w rurze

Opcja 1 ilość i wymiary kanału w rynnie

Maks. wydajność pompy z otwartym wirnikiem

Moc silnika napędowego

Moc pompy Co4 500/03

Zasilanie

Jednostka miary

mm

mm

mm

mm

mm

obr./min.

m/min.

n/mm

n/mm

l/min.

kW

kW

V AC

Wartość

~ 3000

~ 800

~ 1200 

~ 900 + - 50

114,3

28

~ 11,4

12/fi 10

17/10x60

~ 250

0,55

0,35

3x400

DANE TECHNICZNE

Główne cechy zalewarki puszek:
 Konstrukcja wsporcza z profili zamkniętych; 
 Regulacja prędkości transportera falownikiem;
 Regulacja wydajności pompy falownikiem;
 Konstrukcja nośna na stopkach ;
 Zalewanie grawitacyjne puszek przez rurę 

urządzenia dla przemysłu spożywczego



5 TOR PAROWY

Tor parowy jako urządzenie produ-
kcyjne przeznaczony jest do gotowania 
pokarmu dla zwierząt z użyciem pary 
technologicznej. Najczęściej urządzenie 
pracuje w ciągu technologicznym z innymi 
urządzeniami z nim współpracującymi 
w procesie produkcji karmy.
Urządzenie zbudowane jest jako konstrukcja 
ramowa z profili ze stali kwasoodpornej 
z  n a b u d o w a n y m i  p o d z e s p o ł a m i ,  
realizującymi proces produkcji na etapie 
gotowania.

Główne zespoły toru parowego to:
 Rama z górną wanną ściekową i układem 
 doprowadzenia pary;
 Opcja – wykonanie dolnej wanny ściekowej;
 Ruchoma osłona górna izolowana z układem doprowadzenia pary;
 Izolowana osłona dolna;
 Wywiewy pary technologicznej;
 Bęben napędowy taśmy zintegrowany z motoreduktorem;
 Bęben bierny z układem naciągu taśmy;
 Matryca dozująca pokarm 2x600mm lub 1x1000mm (otwory w matrycy w opcjach 5x10, 8x16.5, 12x12);
 Mechanizm elektryczny podnoszenia osłony górnej;
 Mechanizm elektryczny prowadzenia taśmy;
 Regulacja ilości dostarczanej pary technologicznej przez zasuwy (2 szt. - góra i dół) i elektrozawór 
 ASCO, dostarczanie pary w dwóch miejscach w osłonie górnej i w trzech w osłonie dolnej;
 Regulacja temperatury – jeden elektrozawór ASCO, dwa regulatory temperatury, regulacja 
 elektrozaworem przez regulator w części wyjściowej, pomiar temperatury w osłonie górnej.

Jednostka miary Wartość

DANE TECHNICZNE

www.kart.com.pl

Parametr

Długość całkowita 

Długość komory gotowania

Opcja 1 szerokość taśmy transportowej

Opcja 2 szerokość taśmy transportowej

Szerokość Opcja 1 / Opcja 2

Wysokość całkowita

Wysokość robocza

Średnica bębna napędowego

Max. prędkość liniowa taśmy

Max. prędkość bębna napędowego

Taśma transportowa PTFE z włóknem kevlarowym

Maksymalna ilość ugotowanego farszu 

(matryca 10x5 lub 16,5x8 lub 12x12)

Temperatura podawanego farszu

Temperatura w komorze parowej

Temperatura pary

Ciśnienie pary na reduktorze

Minimalna wydajność wytwornicy pary 

Minimalna wydajność wentylatorów 2 szt.

Średnica wylotu pary

Zawór podający parę ASCO 1 szt.

Napęd - Motoreduktor

Zasilanie (bez wentylatorów)

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m/min.

obr./min.

L [mm] 

Kg/h

° C

° C

° C

bar

t/h

m3/h

mm

Cale

kW/Nm

V AC / KW

10 490

8 000

1000

1200 

~ 1500  / ~ 1700

~ 1950

~ 1150

350

5,6

5,1

19  650

~(1500 – 2000)

5-15

Max 100

180

2,0

~2,0

2x3000

312

G2

0,75 / 1039 Nm

3 x 400 / ~ 2,0



6TOR CHŁODZĄCY Z UKŁADEM KROJĄCYM

Główne zespołu toru chłodzącego 
z układem krojącym to:
Główna rama nośna;
Pokrywa górna;
Wał napędowy taśmy zintegrowany 
z motoreduktorem;
Wał bierny z układem naciągu siatki.

Tor chłodzący, jako urządzenie 
produkcyjne, przeznaczony jest do 
chłodzenia ugotowanego z użyciem pary 
technologicznej pokarmu dla zwierząt. Tor 
posiada układ krojący. Najczęściej 
urządzenie pracuje w ciągu technolo-
gicznym z innymi urządzeniami z nim 
współpracującymi w procesie produkcji 
karmy. Urządzenie zbudowane jest jako 
konstrukcja ramowa z profili ze stali 
k w a s o o d p o r n e j  z  n a b u d o w a n y m i  
podzespołami, realizującymi proces 
produkcji na etapie chłodzenia.

urządzenia dla przemysłu spożywczego

Główne zespołu toru chłodzącego 

Wał napędowy taśmy zintegrowany 

Wał bierny z układem naciągu siatki.

Jednostka miary Wartość

DANE TECHNICZNE

Parametr

Długość komory chłodzenia

Opcja 1 Szerokość

Opcja 1 szerokość siatki transportowej

Opcja 2 Szerokość

Opcja 2 szerokość siatki transportowej

Wysokość całkowita

Wysokość siatki transportowej

Średnica bębna napędowego

Max. prędkość obrotowa

Max. prędkość liniowa siatki

Siatka ze stali kwasoodpornej

Napęd toru chłodzącego - motoreduktor

Opcja 1 Napęd urządzenia tnącego – max 

prędkość silnik jednobiegowy  I=20

Opcja 2 Napęd urządzenia tnącego - max 

prędkość silnik dwubiegowy I=15

Wymagana wydajność wentylatorów

Średnica wylotu, wlotu powietrza

Wymagana chłodnica powietrza

Długość kawałków mięsa

Temp. mięsa na wyjściu

Zasilanie

Długość całkowita 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

obr./min.

m/min.

L [mm] 

kW

kW-obr./min.

kW-obr./min.

m3/h

mm

kWMin 

mm

°C

V AC / KW

mm
4 462

~ 1 380 

1 070

~ 1 580

1 270

~ 1250

950

180

9

5,6

10 500 

1,5

1,5 - 70

I bieg 1,5 - 93

II bieg 1,5 - 187

~6 000

312

22 

10 - 40

50

3 x 400 / ~ 3

5 450



7 TRANSPORTER TYPU „Z”

Główne zespoły transportera typy „Z” to:
 Rama z rynną ściekową i osłonami;
 Elektrobęben napędowy taśmy;
 Bęben bierny z układem naciągu taśmy;
 Cztery zespoły rolek zewnętrznych taśmy;
 Mechanizmy regulacji prowadzenia taśmy.

Transporter typu „Z” jako urządzenie 
produkcyjne przeznaczony jest do 
przenoszenia drobnych produktów 
spożywczych. Najczęściej urządzenie 
pracuje w ciągu technologicznym z innymi 
urządzeniami z nim współpracującymi 
w procesie produkcji karmy.

Urządzenie zbudowane jest jako 
konstrukcja ramowa z profili ze stali 
k w a s o o d p o r n e j  z  n a b u d o w a n y m i  
podzespołami, realizującymi proces 
przenoszenia produktu.

Parametr

Długość całkowita

Szerokość

Szerokość taśmy transportowej

Wysokość całkowita

Max. prędkość liniowa taśmy

Zasilanie

Parametry taśmy transportowej:

Typ

Długość i szerokość

Wysokość falbany bocznej

Szerokość falbany bocznej

Wysokość zabieraków

Długość zabieraków

Rozstaw zabieraków

Jednostka miary

mm

mm

mm

mm

m/min.

V AC / KW

 

L [mm] x S [mm]

mm

mm

mm

mm

mm

Wartość

~ 3 750

~ 660

450

~ 2 300 

33

3 x 400 / ~ 1,5

 P22-21N FDA

9080 x 450

60

46

60

240

150

DANE TECHNICZNE

www.kart.com.pl

Główne zespoły transportera typy „Z” to:
 Rama z rynną ściekową i osłonami;
 Elektrobęben napędowy taśmy;
 Bęben bierny z układem naciągu taśmy;
 Cztery zespoły rolek zewnętrznych taśmy;
 Mechanizmy regulacji prowadzenia taśmy.

DANE TECHNICZNE



8TRANSPORTER PŁYTKOWY - BUFOR

Główne zespoły transportera 
płytkowego to:
 Konstrukcja nośna z blachy 
 kwasoodpornej;
 Płynna regulacja prędkości 
 taśmy falownikiem.

Transporter płytkowy – bufor 
przeznaczony jest do transportu puszek, 
słoików oraz alupaków. Urządzenie realizuje 
proces buforowania podczas transportu. 
Urządzenie zbudowane jest jako konstrukcja 
ze stali kwasoodpornej, wyposażona 
w napęd oraz układ sterowania. Po bokach 
t r a n s p o r t e r a  z n a j d u j ą  s i ę  b a n d y  
ograniczające wypadanie transporto-
wanych produktów.

Parametr

Długość całkowita 

Szerokość 

Szerokość  z motoreduktorem

Szerokość taśmy transportowej

Wysokość całkowita 

Max. prędkość liniowa taśmy

Max. prędkość obrotowa wałka napędowego

Napęd - CM 050 U40 63 B14 

Zasilanie

Jednostka miary

mm

mm

mm

mm

mm

m/min.

obr./min.

kW

V AC 

Wartość

~ 1 400

~ 550

~ 600

4x82,5

 1100+-50

14,2

35

0,25

230 

DANE TECHNICZNE

urządzenia dla przemysłu spożywczego



9 POMPA DO MIĘSA

Główne cechy pompy do mięsa to:
 Konstrukcja wsporcza z profili zamkniętych; 
 Agregat pompowy ślimakowy;
 Regulacja prędkości dozowania falownikiem.

Pompa do mięsa przeznaczona jest 
do dozowania pulpy (zmielone mięso). Po 
uzgodnieniu z producentem urządzenia 
maszyna może być wykorzystana do 
dozowania innych substancji. Urządzenie 
zbudowane jest ze stali kwasoodpornej, 
wyposażone w pompę oraz układ 
sterowania.

Parametr

Długość 

Wysokość

Wymiary leja

Głębokość leja

Pojemność leja

Wydajność Q (50Hz)

Wydajność Q (30Hz)

Wysokość podnoszenia H (słupa wody)

Maks. Wysokość podnoszenia H (słupa wody)

Napęd SEW RX 97 DRE 132 Mc4 

Moc silnika

Max. temperatura pulpy

Min. temperatura pulpy

Przyłącze na wąż elastyczny

Jednostka miary

mm

mm

mm

mm

m3

m3/h

m3/h

m

m

obr./min.

kW

°C

°C

DN

Wartość

~2900

~1300

~ 800 x 1000

~ 900

0,34

2,5

1,5

80

120

250

7,5

20

2

80

DANE TECHNICZNE

www.kart.com.pl

Główne cechy pompy do mięsa to:
 Konstrukcja wsporcza z profili zamkniętych; 
 Agregat pompowy ślimakowy;
 Regulacja prędkości dozowania falownikiem.



10DOZOWNIK WARZYW

Główne zespoły dozownika warzyw to:
 Lej zasypowy dwukomorowy z siatką 
 zabezpieczającą;
 Dwa wały ślimakowe zintegrowane 
 z motoreduktorami;
 Rurowa obudowa wałów ze 
 zdejmowalnymi osłonami;
 Rama nośna i nogi z kółkami.

Dozownik warzyw jako element linii 
technologicznej spełnia rolę dodatkowego 
s t r u m i e n i a  z a m r o ż o n y c h  w a r z y w .  
Zastosowane rozwiązanie pozwala na 
podawanie i oddzielną regulację strumienia 
dwóch rodzajów warzyw. Podawanie do 
maszyny odbywa się przez leje zasypowe,  
zabezpieczone siatką.
Dostęp do elementów roboczych w postaci 
wałów ślimakowych możliwy jest dzięki 
zastosowaniu łatwo zdejmowalnych osłon 
górnych. Urządzenie zbudowane jest z profili 
oraz blach ze stali kwasoodpornej.

Parametr

Objętość pojedynczej komory leju zasypowego 

Maksymalna wydajność dozowania na 1 wał

Moc motoreduktora

Średnica zewnętrzna ślimaka

Średnica wału

Długość wału

Szerokość maszyny

Długość maszyny

Wysokość maszyny

Waga

Zasilanie 

Jednostka miary

l

kg/h

kW

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

V AC / kW

Wartość

30

13 ÷ 30

0,12

90

30

2220

730

2100

2200

180

400 / 0,12

DANE TECHNICZNE

urządzenia dla przemysłu spożywczego



11 StÓŁ OBROTOWY

Główne cechy stołu obrotowegoto:
 Konstrukcja wsporcza z profili zamkniętych; 
 Regulacja prędkości obrotowej falownikiem;
 Różne rodzaje i konfiguracje band 
 w zależności od zapotrzebowani.

Stół obrotowy przeznaczony jest do 
transportu puszek ,słoików oraz  alupaków. 
Urządzenie zbudowane jest ze stali 
kwasoodpornej, wyposażone w jeden 
napęd napędzający płytę nośną.

www.kart.com.pl

Parametr

Średnica blatu stołu

Grubość blatu stołu

Wysokość robocza

Maks. prędkość obrotowa

Napęd CM075U100B14 900obr/min

Maks. obciążenie na stole

Zasilanie

Jednostka miary

mm

mm

mm

obr./min.

kW/Nm

kg

V AC

Wartość

~1000

20

900 + - 50

9

0,37/ 196

125kg

230 lub 3x400

DANE TECHNICZNE

Główne cechy stołu obrotowegoto:
 Konstrukcja wsporcza z profili zamkniętych; 
 Regulacja prędkości obrotowej falownikiem;
 Różne rodzaje i konfiguracje band 
 w zależności od zapotrzebowani.



Zakład Techniczny KarT Włodzimierz Kardasz
ul. gen. Wł. Andersa 40D, 15-113 Białystok

tel.: +48 85 743 30 64, fax: +48 85 743 75 87
bok@kart.com.pl, www.kart.com.pl


