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czysty – niezawodny – trwały



FOOD GRADE - nowy standard

DOSTOSOWANY DO POTRZEB 
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
W przemyśle spożywczym higiena jest 
priorytetem. Wiemy to, ponieważ 
uważnie słuchamy potrzeb naszych 
wieloletnich klientów. Dlatego właśnie 
nasz specjalny model wciągnika 
pneumatycznego JDN Mini Food 
Grade opracowaliśmy specjalnie do 
użytku w tej branży. JDN Mini Food 
Grade spełnia wymagania higieniczne 
i doskonale odpowiada systemowi 
HACCP, opracowanemu przez rmy 
z branży spożywczej.

Funkcja sprężonego powietrza 
i chłodzenie za pomocą sprężonego 
strumienia powietrza eliminują 
kosztowne okresy przestoi: JDN Mini 
Food Grade jest w 100% dostępny i 
gotowy do użycia 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu.

Dzięki obudowie silnika wykonanej 
z aluminium oraz łańcuchowi, 
prowadnicy łańcucha, tulei 
ładunkowej i hakom, wykonanym ze 
stali nierdzewnej, jest on odporny na 
wysoką wilgotność, wodę, brud 
i korozję; ponadto nowy, dostępny w 
opcji  worek na łańcuch wykonany ze 
stali nierdzewnej dodatkowo podnosi 
poziom higieny.
Dokładne czyszczenie sprzętu jest 
bardzo proste – nawet przy użyciu 

myjki wysokociśnieniowej – ponieważ 
wszystkie etykiety są teraz 
grawerowane laserem. Opcjonalny 
zestaw do przebudowy zawiera hak 
typu twist lock i wlot powietrza ze stali 
nierdzewnej, a całkowicie nowy wózek 
ze stali nierdzewnej zwiększa 
użyteczność podczas produkcji 
żywności. Wreszcie, wszystkie śruby, 
nakrętki i inne elementy zostały 
zastąpione częściami odpornymi na 
korozję, co dopełnia ogólną trwałość 
sprzętu.

Wciągnik JDN Mini Food Grade 
wymaga jedynie niewielkiej 
konserwacji, a jego niski koszt 
zapewnia optymalny całkowity koszt 
utrzymania w ruchu narzędzia. Pod 
koniec okresu eksploatacji wszystkie 
elementy JDN Mini można poddać 
recyklingowi. Wraz z dystrybutorami, 
oferujemy nasze partnerstwo w 
zakresie wszystkich usług dotyczących 
produktu i stale udoskonalamy Mini – 
zgodnie z potrzebami Twojego 
przemysłu.

Krótko mówiąc: dotrzymujemy 
złożonej Państwu obietnicy stałej 
doskonałości.

Przemysł 
spożywczy, przy 
całej swojej 
złożoności, był dla 
nas początkowo 
nowym obszarem 
działań.

Mimo wszystko 
opinie z rynku 
światowego 
pokazały nam, że 
z wciągnikiem 
JDN Mini Food 
Grade zmierzamy 
we właściwym 
kierunku.

„

Stałą doskonałość, której wymagamy 
od siebie w tej rodzinnej rmie od 
ponad 275 lat, może zostać 
osiągnięta tylko dzięki 
zaangażowaniu w jasno postawione 
wartości.

Trzy pary wartości: tradycja 
i innowacja, wydajność i trwałość 
oraz partnerstwo i pasja stanowią 
podstawę naszych codziennych 
działań. Kształtują naszą relację 
z ludźmi, którzy dla nas pracują, a 

także z naszymi partnerami i klientami. 
Są one obecne w jakości i niemieckiej 
inżynierii naszych produktów oraz 
w sposobie, w jaki z Państwem 
współpracujemy i znajdujemy nowe 
rozwiązania dzięki naszej potrzebie 
innowacyjności.

Dlatego nasze myślenie jest 
przesiąknięte zrównoważonym 
rozwojem, na który, jak 
wierzymy, zasługuje nasze jutro.

J.D. NEUHAUS – więcej niż produkty



KORZYŚCI I ZALETY PRODUKTU
Model Mini Food Grade rmy JDN 
rozszerza portfolio urządzeń 
każdego producenta żywności o 
niezawodne, wydajne narzędzie o 
prawdziwie wzorcowych 
właściwościach. Model Food 
Grade jest napędzany 
mechanicznie oraz 
pneumatycznie. Całkowicie 
rezygnujemy z komponentów 
elektrycznych, a tym samym 
całkowicie eliminujemy ryzyko 
zwarć – jest to niezbędne do 
zminimalizowania ryzyka 
przestojów urządzeń. Ponadto 
napęd pneumatyczny wciągnika 
JDN posiada klasę ATEX 2, co 
sprawia, że jest on doskonale 
przystosowany do pracy 
w obszarze zagrożenia wybuchem 
(np. w obecności mleka w 
proszku, mąki lub kawy).

JDN Mini Food Grade, o 
maksymalnym udźwigu 980 kg 
oraz wysokim prędkościom 
podnoszenia i opuszczania, 
charakteryzuje się bezstopniową 
regulacją. Może być stosowany 
w temperaturach roboczych od -
20°C do +50°C.

Smarowanie silnika Food Grade 
jest również zoptymalizowane pod 
kątem stosowania w produkcji 
żywności. W tym celu używamy 
smaru spożywczego z certykatem 
H1, wymaganym przez przepisy 

systemu HACCP. Smar do 
łańcuchów również spełnia tę 
normę.

Kolejnym aspektem ważnym dla 
procesów higienicznych jest 
odporność na działanie wody 
i innych środków czyszczących. To, 
w połączeniu z odpornością na 
wysoką wilgotność, zimno i ciepło, 
sprawia, że JDN Mini Food Grade 
idealnie spełnia wymagania 
przemysłu spożywczego.

Dzięki wciągnikowi JDN Mini Food 
Grade urzeczywistniliśmy nasze 
idee dotyczące zrównoważonego 
rozwoju za sprawą minimalnych 
wydatków energetycznych 
i pełnej zdolności do recyklingu 
wszystkich jego komponentów. 
Dzięki bezpłatnej aplikacji 
serwisowej zapewniającej 
maksymalną przejrzystość 
informacji, rzadko potrzebna 
konserwacja na miejscu jest 
szybsza, prostsza i bardziej 
korzystna nansowo.

PNEUMATYCZNY
napęd mechaniczny

ODPORNY 
na wysoką wilgotność

ŁATWY 
W CZYSZCZENIU

DOSTĘPNY 24/7
w 100% gotowy do użycia

OPŁACALNY
prosty w serwisie



DANE TECHNICZNE

food industry was new territory 

for us at rst.

But the feedback from the 

global market showed us that 

TYP jednostka MINI 125 MINI 250 MINI 500 MINI 1000

ciśnienie powietrza bar 6 6 6 6

DOR kg 125 250 500 980

m/min 20 10 12,5 6,3

m/min 40 20 20 11,5

m/min 40 20 20 12

m/min 25 12,5 13 7,5

3
m /min 0,95 0,95 1,7 1,7

3
m /min 0,95 0,95 1,7 1,7

– G ½ G ½ G ½ G ½

wewnętrzna średnica węża mm 13 13 13 13

kg 11 11 21,5 22

rozmiar łańcucha mm 4,7 x 14,1 4,7 x 14,1 7,4 x 22 7,4 x 22

wysokość podnoszenia m 5 5 5 5

długość sterowania m 4 4 4 4

poziom hałasu przy pełnym obciążeniu - podnoszenie dB (A) 78 78 78 78

dB (A) 80 80 80 80

ATEX – 2/22 2/22 2/22 2/22

Grupa urządzeń / cykl życia h 1 Am/800 1 Am/800 1 Am/800 1 Am/800

prędkość podnoszenia przy pełnym obciążeniu

prędkość podnoszenia bez obciążenia

prędkość ouszczania przy pełnym obciążeniu

prędkość opuszczania bez obciążenia

pobór powietrza przy pełnym obciążeniu 
- podnoszenie

pobór powietrza przy pełnym obciążeniu 
- opuszczanie

przyłącze powietrza

masa ( przy 5 m podnoszenia, 4 m sterowania)

poziom hałasu przy pełnym obciążeniu - opuszczanie
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