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Prezentare
Presentation
Suntem o companie specializată în fabricarea rezervoarelor și
echipamentelor din inox destinate industriei alimentare, chimice
sau farmaceutice.

We are a company specialized to produce of stainless-steel
tanks and equipment of food, chemical or pharmaceutical
industry.

Calitatea produselor este asigurata de faptul că TRIAGO
menține și îmbunătățește continuu sistemul de management
integrat în conformitate cu cerințele standardelor de referință
- ISO 9001:2015, Sistem de Managementul Calității
- ISO 14001:2015, Sistem de Managementul Mediului
- OHSAS 18001:2007, Sistem de Managementul Sănătății
și Securității Ocupaționale

The quality of the products is ensured by the fact that TRIAGO
continuously maintains and improves the integrated
managementsystem in accordance with requirements of
reference standards:
- ISO 9001: 2015, Quality Management System,
- ISO 14001: 2015, Environmental Management System,
- OHSAS 18001: 2007, Occupational Health and Safety
Management System.

Produsele fabricate de noi corespund cerințelor standardelor europene:
- EN 292-2:2000; Siguranța utilajelor. Noțiuni de bază, principiile
generale de proiectare. Secţiunea 2: principiile şi cerințele tehnice
- EN 1672-2:2005 + A1: 2009; Maşini de prelucrare a produselor
alimentare. Noțiuni de bază. Secțiunea 2: Cerințe sanitare
- EN 1746:2001; Siguranța utilajelor. Instrucţiuni pentru elaborarea
cerințelor pentru nivelul de zgomot în standardele de siguranță.
- EN 60204-1:2006; Securitatea mașinilor. Echipamentul electric
al mașinilor. Partea 1: Cerințe generale
Suntem convinși că putem prospera și evolua doar prin îndeplinirea
obiectivelor propuse și îndeplinirea cerințelor clienților noștri.
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The products manufactured by us comply with the requirements
of European standards:
- EN 292-2:2000 Safety of machinery
- Basic concepts,
general principles for design – Part 2: Technical principles
(Identical with ISO/DIS 12100-2);
Revision of EN 292-2:1991 and EN 292-2:1991/A1:1995
- EN 1672-2:2005+A1:2009 Food processing machinery.
Basic concepts. Hygiene requirements
- DIN EN 1746 Safety of machinery
- EN 60204-1:2006
- Safety of machinery
- Electrical
equipment of machines - Part 1: General requirements

Made in Romania

VOLUM

ÎNĂLŢIMEA CILINDRULUI

DIAMETRU

ÎNĂLŢIME TOTALĂ

VOLUME

HEIGHT OF CYLINDER

DIAMETER

TOTAL HEIGHT

V m³

mm

mm

mm

1
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
90
100

1500
1500
2000
3000
3750
4500
5000
6000
7000
8000
9000
7500
6000
6250
6750
6500
8000
9500
9750

910
1580
1740
2030
2200
2330
2470
2480
2490
2490
2500
2870
3480
3550
3550
3740
3500
3420
3560

2250
2450
2990
4070
4860
5650
6190
7190
8190
9190
10200
8790
7460
7730
8220
8030
9460
10940
11230

REZERVOR tip ST
STORAGE TANK type ST
REZERVOR STOCARE pe picioare
Confecționat din otel inoxidabil cu capac și fund conic este
un rezervor destinat păstrării în cele mai bune condiții a
vinului sau altor lichide.
La cerere acest tip de rezervor poate ﬁ echipat cu izolație
termică din vată minerală bazaltică sau cauciuc elastomer
sau spuma poliuretanică.
DOTĂRI STANDARD
Gură de vizitare superioară
Supapă admisie/evacuare aer
Indicator de nivel cu
- protecție din inox
- tub policarbonat
- robinet inferior
Robinet de prelevare probă
Gură de vizitare laterală
Suport de intrare
Suport scară
Intrare/ieșire parțială
Golire totală a produsului
Picioare reglabile pe înălțime
DOTĂRI OPȚIONALE
Robinet gaz inert
Cap spălare
Termometru
Manta termică
Izolație termică
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STORAGE TANK on the legs
Made of stainless steel with conical lid and conical bottom,
this tank is for the wine storage or other liquids.
On request this type of tank can be equipped with thermal
insulation from mineral wool or elastomeric rubber or
polyurethane foam.
STANDARD EQUIPMENT
Upper manhole
Breathe valve
Level indicator with
- stainless steel protection
- polycarbonate tube
- drain lower level cock
Sample valve
Manhole by side
Support for entry
Ladder support
Partial inlet / outlet
Total outlet
Adjustable legs
OPTIONALL EQUIPMENT
Inert gas valve
Cleaning ball
Thermometer
Thermal jacket
Thermal insulation

Made in Romania

VOLUM

ÎNĂLŢIMEA CILINDRULUI

DIAMETRU

ÎNĂLŢIME TOTALĂ

VOLUME

HEIGHT OF CYLINDER

DIAMETER

TOTAL HEIGHT

V m³

mm

mm

mm

1
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
90
100

1500
1500
2000
3000
3750
4500
5000
6000
7000
8000
9000
7500
6000
6250
6750
6500
8000
9500
9750

910
1580
1740
2030
2200
2330
2470
2480
2490
2490
2500
2870
3480
3550
3550
3740
3500
3420
3560

2250
2450
2990
4070
4860
5650
6190
7190
8190
9190
10200
8790
7460
7730
8220
8030
9460
10940
11230

REZERVOR tip STI
STORAGE TANK type STI /
REZERVOR IZOLAT de STOCARE
pe picioare

INSULATED STORAGE TANK on legs

Confecționat din otel inoxidabil cu capac și fund conic
este un rezervor destinat păstrării vinului sau altor
lichide în cele mai bune condiții.
Acest tip de rezervor este echipat cu izolație termică din
vată minerală bazaltică sau cauciuc elastomer sau spumă
poliuretanică, în funcție de aplicația produsului.
DOTĂRI STANDARD
Gură de vizitare superioară
Supapă admisie/evacuare aer
Izolație termică
Indicator de nivel cu
- protecție din inox
- tub policarbonat
- robinet inferior
Robinet de prelevare probe
Gură de vizitare laterală
Intrare/ieșire parțială
Golire totală a produsului
Picioare reglabile pe înălțime
Suport scară
Suport de intrare

Made of stainless steel with conical lid and bottom, this tank
is for the wine storage or other liquids.
This type of tank is equipped with thermal insulation from
basaltic mineral wool or elastomeric rubber or polyurethane
foam, depending on application.
STANDARD EQUIPMENT
Upper manhole
Breathe valve
Thermal insulation
Level indicator with
- stainless steel protection
- polycarbonate tube
- drain lower level cock
Sample valve
Manhole by side
Partial inlet / outlet
Total outlet
Adjustable legs
Ladder support
Support for entry
OPTIONALL EQUIPMENT
Cleaning ball
Inert gas
Thermometer
Socket for temperature sensor
Thermal jacket

DOTĂRI OPȚIONALE
Cap spălare
Robinet gaz inert
Termometru
Ștuț pentru senzor de temperatură
Manta termică
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VOLUM

ÎNĂLŢIMEA CILINDRULUI

DIAMETRU

ÎNĂLŢIME TOTALĂ

VOLUME

HEIGHT OF CYLINDER

DIAMETER

TOTAL HEIGHT

V m³

mm

mm

mm

0,5
1
2
3
5
10
15
20
30
40
50
60
70
100

1000
1000
1250
2000
1500
3000
3500
4750
4000
9000
10000
6000
6000
8500

850
1220
1530
1430
2140
2100
2370
2340
3120
2410
2540
3600
3880
3900

1290
1340
1630
2370
1960
3460
3990
5240
4590
9500
10520
6660
6700
9200

REZERVOR STOCARE pe platformă
STORAGE TANK type STP /
REZERVOR STOCARE pe platformă

STORAGE TANK on platform

Confecționat din oțel inoxidabil cu capac conic și fund plat
înclinat amplasat pe platformă de beton, este un rezervor
destinat păstrării vinului sau altor lichide.

Made of stainless steel with conical lid and inclined ﬂat
bottom, placed on platform, this tank is for storage of
wine or other liquids.

La cerere acest tip de rezervor poate ﬁ echipat cu izolație
termică din vată minerală bazaltică sau cauciuc elastomer
sau spumă poliuretanică.

On request this tank can be equipped with thermal
insulation from mineral wool or elastomeric rubber
or polyurethane foam.

DOTĂRI STANDARD
Gură de vizitare superioară
Supapă admisie/evacuare aer
Indicator de nivel cu
- protecție din inox
- tub policarbonat
- robinet inferior
Robinet de prelevare probă
Gură de vizitare laterală
Intrare/ieșire parțială
DOTĂRI OPȚIONALE
Golire totală
Izolație termică
Suport intrare
Robinet gaz inert
Suport scară
Cap spălare
Termometru
Manta termică
Senzor de temperatură

STANDARD EQUIPMENT
Upper manhole
Breathe valve
Level indicator with
- stainless steel protection
- polycarbonate tube
- drain lower level cock
Sample valve
Manhole by side
Partial inlet / outlet
OPTIONAL EQUIPMENT
Total outlet
Thermal insulation
Entry support
Inert gas valve
Ladder support
Cleaning ball
Thermometer
Thermal jacket
Temperature sensor
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Made in Romania

VOLUM

ÎNĂLŢIMEA CILINDRULUI

DIAMETRU

ÎNĂLŢIME TOTALĂ

VOLUME

HEIGHT OF CYLINDER

DIAMETER

TOTAL HEIGHT

V m³

mm

mm

mm

0,5
1
2
3
5
10
15
20
30
40
50
60
70
100

1000
1000
1250
2000
1500
3000
3500
4750
4000
9000
10000
6000
6000
8500

850
1220
1530
1430
2140
2100
2370
2340
3120
2410
2540
3600
3880
3900

1290
1340
1630
2370
1960
3460
3990
5240
4590
9500
10520
6660
6700
9200

REZERVOR tip STPI
STORAGE ISOLATED TANK type STPI /
REZERVOR IZOLAT STOCARE

INSULATED STORAGE TANK ON PLATFORM

Confecționat din oțel inoxidabil cu capac conic și fund plat
inclinat, este un rezervor izolat destinat stocării lichidelor
alimentare sau industriale.

Made of stainless steel with conical lid and ﬂat bottom
inclined and provided with thermal insulation is for storing
food or industrial liquids.

Acest tip de rezervor este echipat cu izolație termică din
vată minerală, cauciuc elastomer sau spumă poliuretanică,
în funcție de domeniul de utilizare.

The tank is equipped with thermal insulation from
mineral wool or elastomeric rubber or polyurethane
foam, depending on the application of the product.

DOTĂRI STANDARD
Gură de vizitare superioară
Supapă admisie/evacuare aer
Izolație termică
Indicator de nivel cu
- protecție din inox
- tub policarbonat
- robinet inferior
Robinet de prelevare probă
Gură de vizitare laterală
Intrare/ieșire parțială
Golire totală
Suport intrare
Suport scară

STANDARD EQUIPMENT
Upper manhole
Breathe valve
Thermal insulation
Level indicator with
- Stainless steel protection
- Polycarbonate tube
- Drain lower cock
Sample valve
Manhole by side
Inlet/outlet
Total outlet
Ladder support
Entry support

DOTĂRI OPȚIONALE
Cap de spălare
Manta termică
Termometru
Senzor de temperatură
Sistem de mixare
Panou electric

OPTIONAL EQUIPMENT
Cleaning ball
Heating jacket
Thermometer
Temperature sensor
Mixing system
Electric panel

www.triago.ro
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VOLUM

ÎNĂLŢIMEA CILINDRULUI

DIAMETRU

ÎNĂLŢIME TOTALĂ

VOLUME

HEIGHT OF CYLINDER

DIAMETER

TOTAL HEIGHT

V m³

mm

mm

mm

5
10
15
20
30
40
50
60
70
100

1500
3000
3500
4750
4000
9000
10000
6000
6000
8500

2140
2100
2370
2340
3120
2410
2540
3600
3880
3900

1960
3460
3990
5240
4590
9500
10520
6660
6700
9200

REZERVOR tip FP
TANK type FP
REZERVOR FERMENTARE pe platformă

FERMENTATION TANK on platform

Confecționat din oțel inoxidabil cu capac conic și fund plat
înclinat amplasat pe platformă este un rezervor destinat
procesului de fermentare a vinurilor.

Made of stainless steel with conical lid and inclined ﬂat
bottom, placed on platform, is fermentation tank for the
wines.

DOTĂRI STANDARD
STANDARD EQUIPMENT
Gură de vizitare superioară
Supapă admisie/evacuare aer
Indicator de nivel cu
- protecție din inox
- tub policarbonat
- robinet inferior
Robinet de prelevare probe
Gură de vizitare laterală
Intrare/ieșire parțială
Golire totală a produsului
Manta termică
Termometru
Senzor de temperatură

Upper manhole
Breather valve
Level indicator with
- stainless steel protection
- polycarbonate tube
- drain lower level cock
Sample valve
Manhole by side
Partial inlet / outlet
Total outlet
Thermal jacket
Thermometer
Temperature sensor

DOTĂRI OPȚIONALE
OPTIONAL EQUIPMENT
Cap de spălare
Robinet de gaz inert
Cot de decantare
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Cleaning ball
Decanting tube
Inert gas valve

Made in Romania

VOLUM

DIAMETRU

ÎNĂLȚIME

VOLUME

DIAMETER

HEIGHT

Vl

mm

mm

1100
1500
2000
3200
4000
5000
6000
8700
11600
13600
15800
19700
15000
19900
24800

956
1116
1116
1275
1593
1593
1593
1911
1911
2071
2230
2230
2501
2501
2501

2150
2220
2700
3350
2900
3400
3900
4100
5100
5100
4500
5500
3500
4500
5500

REZERVOR tip CF
STORAGE TANK type CF
REZERVOR STOCARE CU CAPAC FLOTANT

STORAGE TANK WITH FLOATING LID

Confecționat din oțel inoxidabil cu capac ﬂotant și fund
plat înclinat dispus pe picioare este destinat stocării
lichidelor alimentare sau industriale și fermentării vinului.

Made of stainless steel with ﬂoating lid and ﬂat bottom,
on the legs, this tank is for storing food or industrial liquids
and fermenting wine also.

DOTĂRI STANDARD
STANDARD EQUIPMENT
Capac ﬂotant cu:
- Pompă de aer cu manometru
- Cameră aer
- Sistem de ridicare/coborâre
- Supapă admisie/evacuare aer
Indicator de nivel cu:
- protecție din inox
- tub policarbonat
- robinet inferior
Robinet de prelevare probe
Intrare/ieșire parțială
Golire totală
Suport intrare
Picioare reglabile pe înălțime

Complete ﬂoating lid with:
- Air tube
- Pump with manometer
- Lifting arm
- Breathe valve
Level indicator with:
- stainless steel protection
- polycarbonate tube
- drain lower level cock
Sample valve
Partial inlet / outlet
Total outlet
Entry support
Hight adjustable legs

DOTĂRI OPȚIONALE
Manta termică
Senzor de temperatură
Capac antipraf
Gură de vizitare laterală

OPTIONAL EQUIPMENT
Thermal jacket
Temperature sensor
Dust cover
Manhole by side

www.triago.ro
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VOLUM

ÎNĂLŢIMEA CILINDRULUI

DIAMETRU

ÎNĂLŢIME TOTALĂ

VOLUME

HEIGHT OF CYLINDER

DIAMETER

TOTAL HEIGHT

V m³

mm

mm

mm

1
3
5
10
15
20
25
30
35
40

1500
1500
2000
3000
3750
4500
5000
6000
7000
8000

910
1580
1740
2030
2200
2330
2470
2480
2490
2490

2250
2450
2990
4070
4860
5650
6190
7190
8190
9190

REZERVOR tip FVA
FERMENTER TANK type FVA
REZERVOR FERMENTARE VINURI ABLE

FERMENTATION TANK for white wines

Confecționat din oțel inoxidabil cu capac și fund conic
dispus pe picioare, rezervorul este destinat procesului
de fermentare a vinurilor albe.

Made of stainless steel with conical lid and bottom,
on the legs, the tank is for fermentation process
of WHITE WINES.

DOTĂRI STANDARD
Gură de vizitare superioară
Supapă admisie/evacuare aer
Indicator de nivel cu:
- protecție inox
- tub policarbonat
- robinet inferior
Robinet de prelevare probe
Gură de vizitare laterală
Robinet de gaz inert
Intrare/ieșire parțială
Golire totală a produsului
Manta termică
Cot de decantare
Termometru
Senzor de temperatură
Picioare reglabile pe înălțime

STANDARD EQUIPMENT
Upper manhole
Breathe valve
Level indicator with
- stainless steel protection
- polycarbonate tube D20mm
- drain lower level cock
Sample valve
Manhole by side
Inert gas valve
Partial inlet/outlet
Total outlet
Thermal jacket
Decanting tube
Thermometer
Temperature sensor
Height adjustable legs

DOTĂRI OPȚIONALE
Cap de spălare

OPTIONAL EQUIPMENT
Cleaning ball
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Made in Romania

VOLUM

ÎNĂLŢIMEA CILINDRULUI

DIAMETRU

ÎNĂLŢIME TOTALĂ

VOLUME

HEIGHT OF CYLINDER

DIAMETER

TOTAL HEIGHT

V m³

mm

mm

mm

1
2
3
5
7
10
15
20
25
30
35
40

1000
1250
1250
1500
2000
2500
2750
3000
4000
4000
4000
4500

1110
1400
1710
2020
2080
2230
2610
2880
2800
3060
3300
3330

1920
2210
2250
2550
3050
3570
3870
4160
5150
5180
5220
5720

REZERVOR tip FVR
FERMENTATION TANK type FVR
REZERVOR FERMENTARE VINURI ROȘII
cu fund plat înclinat

FERMENTATION TANK
red wines with inclined ﬂat bottom

Confecționat din oțel inoxidabil cu capac conic și fund plat
înclinat, dispus pe picioare, este un rezervor destinat
fermentării vinurilor roșii.

Made of stainless steel with conical lid and inclined ﬂat
bottom, placed on legs, is tank for red wines fermentation.
STANDARD EQUIPMENT
Upper manhole
Breathe valve
System for immersing “hat “with:
- centrifugal recirculation pump
- sprinkler device
Thermal jacket
Thermometer
Temperature sensor
Discharge system
Level indicator with:
- Stainless steel protection
- Polycarbonate tube
- Drain lower
Rectangular manhole
Sample valve
Partial inlet/outlet
Total outlet
Electric panel
Hight adjustable legs

DOTĂRI STANDARD
Gură de vizitare superioară
Supapă de admisie/evacuare aer
Sistem de stropire a "căciulii"
- pompă centrifugă de recirculare
- dispozitiv de stropire
Manta termică
Termometru
Senzor de temperatură
Sită de scurgere
Indicator de nivel cu:
- protecție din inox
- tub policarbonat
- robinet inferior
Gură de vizitare dreptunghiulară
Robinet prelevare probe
Intrare/ieșire parțială
Golire totală
Panou electric
Picioare reglabile pe înălțime

OPTIONAL EQUIPMENT
Cleaning ball
Inert gas valve
Decanting tube

DOTĂRI OPȚIONALE
Cap de spălare
Robinet gaz inert
Sistem de descărcare a mustuieli

www.triago.ro
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VOLUM

DIAMETRU

ÎNĂLŢIME TOTALĂ

VOLUME

DIAMETER

TOTAL HEIGHT

V m³

mm

mm

20
25
30
35
40
45
50
60
5
70

2359
2674
2846
3056
3056
3183
3183
3183
3183
3183

7000
7200
7400
7600
8100
8900
9600
10600
11600
12100

REZERVOR tip UNI
TANK type UNI
REZERVOR FERMENTARE UNIVERSAL

UNIVERSAL FERMENTATION TANK

Confecționat din oțel inoxidabil cu capac și fund conic
dispus pe picioare, este un rezervor echipat cu un
sistem mecanic de descărcare a boștinei folosit pentru
procesul de viniﬁcație în obținerea vinurilor roșii.

Made of stainless steel with conical top and bottom placed
on legs, is a tank equipped with mechanical system for
marc discharge, used for production red wines.

DOTĂRI STANDARD
Gură de vizitare superioară
Supapă de admisie/ evacuare aer
Sistem de stropire a “căciulii”:
- Pompă centrifugă
- Dispozitiv de stropire
Manta termică
Termometru
Senzor de temperatură
Sită de scurgere
Gură de vizitare laterală
Suport intrare
Suport scară
Robinet de prelevare probe
Sistem mecanic de descărcare a boștinei
Intrare/ieșire parțială
Golire totală
DOTĂRI OPȚIONALE
Panou electric
Cap spălare
Robinet gaz inert
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STANDARD EQUIPMENT
Upper manhole
Breathe valve
System for immersing “hat”
- Centrifugal pump
- Sprinkler device
Thermal jacket
Thermometer
Temperature sensor
Draining strainer
Manhole by side
Entry support
Ladder support
Sample valve
Mechanical system for marc discharge
Partial inlet / outlet
Total outlet
Electric panel
OPTIONAL EQUIPMENT
Cleaning ball
Inert gas valve

Made in Romania

VOLUM

DIAMETRU

ÎNĂLȚIME

VOLUME

DIAMETER

HEIGHT

mm

mm

2400
V lit
3200
4000
5200
10500
16200
20400
25300
29800

1402
1402
1402
1593
2072
2230
2501
2501
2708

3182
3682
4182
4216
4990
5996
5980
6980
7095

REZERVOR tip FCP
TANK type FCP
REZERVOR DE FERMENTARE
cu cilindru pneumatic de scufundare a „căciulii”

FERMENTATION TANK
with pneumatic system for diving the “hat”

Confecționat din oțel inoxidabil cu capac conic și fund plat
înclinat amplasat pe picioare, este un rezervor care asigură
procesul tehnologic de scufundare a „căciulii” esențială
pentru producerea vinurilor de o calitate superioară.

Made of stainless steel with conical lid and inclined ﬂat
bottom, on legs, is a tank which ensures the technological
process of immersing "hat" essential to produce
high-quality wines.

DOTĂRI STANDARD
Gură de vizitare superioară
Supapă admisie/evacuare aer
Sistem pneumatic de scufundare a „căciulii” cu:
- cilindru pneumatic
- palete de scufundare
Gură de vizitare dreptunghiulară
Robinet prelevare probă
Indicator de nivel cu:
- protecție din inox
- tub policarbonat
- robinet inferior
Manta termică
Termometru
Senzor de temperatură
Intrare/ieșire parțială
Golire totală
DOTĂRI OPȚIONALE
Sită de scurgere
Cap de spălare
Panou electric
Robinet de gaz inert
Picioare reglabile pe înălțime
Cot de decantare

STANDARD EQUIPMENT
Upper manhole
Breather valve
Pneumatic system for immersing
- Pneumatic cylinder
- Immersing blades
Rectangular manhole
Sample valve
Level indicator with:
- Stainless steel protection
- Polycarbonate tube
- Drain lower level cock
Thermal jacket
Thermometer
Temperature sensor
Partial inlet / outlet
Total outlet
Draining sieve
Electric panel
Hight adjustable legs

www.triago.ro

„hat” with:

OPTIONAL EQUIPMENT
Cleaning ball
Inert gas valve
Decanting tube
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VOLUM

ÎNĂLŢIMEA CILINDRULUI

DIAMETRU

ÎNĂLŢIME TOTALĂ

VOLUME

HEIGHT OF CYLINDER

DIAMETER

TOTAL HEIGHT

V m³

mm

mm

mm

1
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
90
100

1500
1500
2000
3000
3750
4500
5000
6000
7000
8000
9000
7500
6000
6250
6750
6500
8000
9500
9750

910
1580
1740
2030
2200
2330
2470
2480
2490
2490
2500
2870
3480
3550
3550
3740
3500
3420
3560

2250
2450
2990
4070
4860
5650
6190
7190
8190
9190
10200
8790
7460
7730
8220
8030
9460
10940
11230

REZERVOR tip FVD
REZERVOR FERMENTARE VINURI ROȘII
CU FUND DUBLU
Confecționat din oțel inoxidabil cu capac și fund conic,
dispus pe picioare este un rezervor echipat cu sită
intermediară de scurgere pe partea inferioară a rezervorului.
Este conceput pentru fermentarea vinurilor roșii, dar
poate ﬁ folosit și pentru obținerea vinurilor albe aromate
datorită lipsei acțiunii mecanice asupra mustuielii.
DOTĂRI STANDARD
Gură de vizitare superioară
Supapă admisie/evacuare aer
Sistem de stropire a "caciulii" cu:
- Pompă centrifugă
- Sistem rotativ de stropire
Manta termică
Termometru
Senzor de temperatură
Sită de scurgere intermediară
Gură de vizitare dreptunghiulară
Indicator de nivel cu
- protecție din inox
- tub policarbonat
- robinet inferior
Robinet prelevare probă
Intrare/ieșire parțială
Golire totală
Picioare reglabile pe înălțime
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DOTĂRI OPȚIONALE
Panou electric
Robinet gaz inert
Cap de spălare
Cot decantare

FERMENTATION TANK type FVD
FERMENTATION TANK
with intermediate strain on bottom
Made of stainless steel with conical lid and conical bottom,
on the legs, is equipped with an intermediate strainer
oﬀ bottom.
This tank is for fermentation of red wines but also can be
used to obtain aromatic white wines .
STANDARD EQUIPMENT
Upper manhole
Breathe valve
Sprinkler system with:
- Centrifugal pump
- Rotary sprinkle system
Thermal jacket
Thermometer
Temperature sensor
Intermediate strainer - oﬀ bottom
Rectangular manhole
Level indicator with
- Stainless steel protection
- Polycarbonate tube
- Drain lower cock
OPTIONAL EQUIPMENT
Sample valve
Electric panel
Partial Inlet /Outlet
Inert gas valve
Total outlet
Cleaning ball
Hight adjustable legs
Decanting tube

Made in Romania

VOLUM

DIAMETRU

LUNGIME TOTALĂ

VOLUME

DIAMETER

TOTAL LENGHT

V lit

mm

mm

ROTO 5
ROTO 15
ROTO 35

1500
2189
2840

4150
4200
4950

REZERVOR tip ROTO
TANK type ROTO
REZERVOR ORIZONAL DE FERMENTARE

ROTARY FERMENTATION TANK

Confecționat din oțel inoxidabil este un rezervor

Made of stainless steel, it is a multifunctional tank used for

multifuncțional folosit pentru obținerea vinurilor

obtaining red wines and aromatic white wines.

roșii și a vinurilor albe aromate .
STANDARD EQUIPMENT
DOTĂRI STANDARD
System of reversive rotation
Sistem de rotație reversibil

Spiral screw for agitating and discharging of rape

Șnec spirală pentru agitarea și descărcarea masei fermentate

Upper manhole

Gură de vizitare

Breathe valve

Manta termică

Thermal jacket

Termometru

Thermometer

Gură de vizitare pentru golirea tescovinei

Manhole for discharging the rape

Ramă suport

Support frame

Intrare/ieșire parțială

Sample valve

Golire totală

Drain strainer

Sită de scurgere

Partial Inlet /Outlet valve

Panou electric

Electric panel
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VOLUM

DIAMETRU

Lungime

ÎNĂLŢIME

VOLUME

DIAMETER

Lenght

HEIGHT

Vl

mm

mm

mm

3200 l
4000 l
4100 l
5100 l
5000 l
6200 l
7400 l
7500 l
8900 l
10500 l
13800 l
12200 l
16100 l
15400 l
20300 l
25000 l
30000 l

1403
1403
1594
1594
1753
1753
1753
1912
1912
2072
2072
2231
2231
2502
2502
2502
2502

2000
2500
2000
2500
2000
2500
3000
2500
3000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
5000
6000

2000
2000
2300
2300
2450
2450
2450
2700
2700
2800
2800
3000
3000
3300
3300
3300
3300

REZERVOR tip FO
TANK type FO
REZERVOR ORIZONAL DE FERMENTARE
Confecționat din oțel inoxidabil cu fund și capac conic,
dispus pe picioare sau suport tip „șa”, este un rezervor
destinat atât pentru fermentarea vinurilor roșii cât și
pentru maturarea vinurilor albe aromate.
DOTĂRI STANDARD
Gură de vizitare superioară
Supapă de admisie/evacuare aer
Indicator de nivel cu
- protecție din inox
- tub policarbonat
- robinet inferior
Robinet prelevare probă
Gură de vizitare dreptunghiulară
Manta termică
Sistem de mixare
Termometru
Ștuț pentru senzor de temperatură
Intrare/ieșire parțială
Golire totală
Sită de scurgere
Panou electric
Picioare reglabile pe înălțime
DOTĂRI OPȚIONALE
Cap de spălare
Cot de decantare

Ye a r s

HORIZONTAL FERMENTATION TANK
Made of stainless steel with bottom and conical lid,
on the legs or another support, this tank is for red wines
fermentation and maturation of aromatic white wines as well.
STANDARD EQUIPMENT
Upper manhole
Breathe valve
Level indicator with
- stainless steel protection
- polycarbonate tube
- drain lower level cock
Sample valve
Rectangular manhole
Thermal jacket
Mixing system
Thermometer
Socket for temperature sensing
Partial inlet/outlet valve
Total outlet valve
Draining tube
Electric panel
Height adjustable legs
OPTIONAL EQUIPMENT
Cleaning ball
Decanting system

Made in Romania

VOLUM

ÎNĂLŢIMEA CILINDRULUI

DIAMETRU

ÎNĂLŢIME TOTALĂ

VOLUME

HEIGHT OF CYLINDER

DIAMETER

TOTAL HEIGHT

V m³

mm

mm

mm

1
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
90
100

1500
1500
2000
3000
3750
4500
5000
6000
7000
8000
9000
7500
6000
6250
6750
6500
8000
9500
9750

910
1580
1740
2030
2200
2330
2470
2480
2490
2490
2500
2870
3480
3550
3550
3740
3500
3420
3560

2250
2450
2990
4070
4860
5650
6190
7190
8190
9190
10200
8790
7460
7730
8220
8030
9460
10940
11230

REZERVOR tip STC
TANK type STC
REZERVOR STOCARE COMPARTIMENTAT
COMPARTIMENTED STORAGE TANK

Confecționat din oțel inoxidabil cu capac și fund conic
dispus pe picioare, este un rezervor destinat stocării
vinurilor sau altor lichide.
Compartimentarea rezervorului permite stocarea
în același timp a diferitelor lichide.
La cerere acest tip de rezervor poate ﬁ echipat cu izolație
termică din vată minerală bazaltică, cauciuc elastome
sau spuma poliuretanică.

Made of stainless steel with conical lid and conical bottom
on the legs, this tank is for storing wines or other liquids.
The compartment of the tank allows the storage of diﬀerent
liquids at the same time.
On request this type of tank can be equipped with thermal
insulation from mineral wool or elastomeric rubber or
polyurethane foam.

DOTĂRI STANDARD
Supapă admisie/evacuare aer
Indicator de nivel cu
- protecție din inox
- tub policarbonat
- robinet inferior
Robinet de prelevare probe
Guri de vizitare laterale
Intrare/ieșire parțială
Golire totală
Suport de intrare
Picioare reglabile pe înălțime

STANDARD EQUIPMENT
Breathe valve
Level indicator with
- stainless steel protection
- polycarbonate tube
- drain lower level cock
Sample valve
Manholes by side
Partial inlet / outlet
Total outlet
Support for entry
Height adjustable legs

DOTĂRI OPȚIONALE
Cap spălare
Izolație termică
Manta termică
Termometru
Ștuț pentru sensor temperatură

OPTIONAL EQUIPMENT
Cleaning ball
Thermal insulation
Thermal jacket
Thermometer
Socket for temperature sensor
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VOLUM

ÎNĂLŢIMEA CILINDRULUI

DIAMETRU

ÎNĂLŢIME TOTALĂ

VOLUME

HEIGHT OF CYLINDER

DIAMETER

TOTAL HEIGHT

V m³

mm

mm

mm

1
3
5
10
15
20

1500
1500
2000
3000
3750
4500

910
1580
1740
2030
2200
2330

2250
2450
2990
4070
4860
5650

REZERVOR tip RID
TANK type RID
REZERVOR IZOLAT DETARTRARE
Confecționat din oțel inoxidabil cu capac și fund conic
dispus pe picioare este un rezervor destinat procesului
de stabilizare tartrică a vinurilor.
Termoizolația rezervorului poate ﬁ din spumă poliuretanică,
vată minerală sau cauciuc elastomeric.

ISOLATED DETARTRY TANK
Made of stainless steel with conical lid and conical bottom,
on the legs, this tank is for the tartaric stabilization process
of wines.
The thermal insulation can be made of polyurethane foam
or mineral wool or elastomeric rubber.

DOTĂRI STANDARD
STANDARD EQUIPMENT
Gură de vizitare superioară
Supapă admisie/evacuare aer
Robinet gaz inert ½”
Suport pentru scară
Gură de vizitare laterală
Gură de vizitare termoizolantă
Termometru
Izolație termică
Manta termică
Robinet prelevare probe ½”
Indicator de nivel cu
- protecție din inox
- tub policarbonat
- robinet inferior
Intrare/Ieșire parțială
Golire totală
Cot de decantare
Vizor

Ye a r s

Upper manhole
Breathe valve
Inert gas valve
Ladder support
Manhole by side
Manhole thermal insulation
Thermometer
Thermal insulation
Thermal jacket
Sample valve
Level indicator with
- stainless steel protection
- polycarbonate tube
- drain lower level cock
Partial inlet/outlet
Total outlet
Decanting tube
Sight glass

Made in Romania

VOLUM

DIAMETRU

ÎNĂLŢIME TOTALĂ

VOLUME

DIAMETER

TOTAL HEIGHT

V m³

1.5
2
2.5
3
5
6
10
12

mm

mm

1273
1393
1393
1592
2024
2024
2359
2400

2590
2780
3346
3000
2960
3400
4030
4650

REZERVOR tip TRC
TANK type TRC
REZERVOR DE FERMENTARE TRONCONIC

TRONCONIC FERMENTATION TANK

Construit din oțel inoxidabil cu capac conic și fund plat
înclinat iar corpul cilindric în formă de con este un
rezervor care asigură condițiile necesare pentru
producerea vinurilor roșii.

Made of stainless steel with conical lid and inclined ﬂat
bottom and cylindrical body in shape of cone, this tank
is providing necessary conditions for produce red wines.
STANDARD EQUIPMENT
Upper manhole
Breather valve
Thermal jacket
Thermometer
Temperature sensor
Rectangular manhole
Level indicator with
- stainless steel protection
- polycarbonate tube
- drain lower level cock
Partial inlet / outlet
Total outlet
Sample valve
Drain strainer
Support for entry
Electric panel
Height adjustable legs

DOTĂRI STANDARD
Gură de vizitare superioară
Supapă de admisie/evacuare aer
Manta termică
Termometru
Senzor de temperatură
Gură de vizitare dreptunghiulară
Indicator de nivel cu:
- protecție din inox
- tub policarbonat
- robinet inferior
Intrare/ieșire parțială
Golire totală
Robinet prelevare probă
Sită de scurgere
Suport de intrare
Panou electric
Picioare reglabile pe înălțime

OPTIONAL EQUIPMENT
Cleaning ball

DOTĂRI OPȚIONALE
Cap de spălare
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VOLUM

ÎNĂLŢIMEA CILINDRULUI

DIAMETRU

ÎNĂLŢIME TOTALĂ

VOLUME

HEIGHT OF CYLINDER

DIAMETER

TOTAL HEIGHT

V m³

mm

mm

mm

1
2
3
5
7
10
15
20

1000
1250
1250
1500
2000
2500
2750
3000

1110
1400
1710
2020
2080
2230
2610
2880

1920
2210
2250
2550
3050
3570
3870
4160

REZERVOR tip GL
TANK type GL
REZERVOR TAMPON PENTRU GLICOL

GLYCOL TANK

Confecționat din oțel inoxidabil cu capac și fund conic,
amplasat pe platformă, acest rezervor este destinat
stocării glicolului pentru sistemele de răcire.

Made of stainless steel with lid and conical bottom,
placed on platform, this tank is for storage glycol for
cooling systems.

DOTĂRI STANDARD
Membrană internă separatoare
Gură de vizitare superioară
Supapă admisie/evacuare aer
Izolație termică
4 elemente pentru intrare/ieșire parțială
Golire totală produs

STANDARD EQUIPMENT
Internal separation membrane
Upper manhole
Breathe valve
Thermal Insulation
4 elements for partial inlet/outlet
Total outlet

DOTĂRI OPȚIONALE
Picioare reglabile pe înălțime

OPTIONAL EQUIPMENT
Height adjustable legs
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VOLUM

ÎNĂLŢIMEA CILINDRULUI

DIAMETRU

ÎNĂLŢIME TOTALĂ

VOLUME

HEIGHT OF CYLINDER

DIAMETER

TOTAL HEIGHT

V m³

mm

mm

mm

1
2
3
4
5
10
15
20
30
40
50
60

1000
1000
1250
1500
1500
2500
3750
3000
4000
8000
7500
6500

1090
1500
1710
1780
1960
2180
2200
2800
2990
2490
2870
3350

1705
1925
2230
2500
2550
3610
4860
4270
5320
9190
8790
7920

REZERVOR tip MIX
TANK type MIX
REZERVOR MIXER

MIXER TANK

Confecționat din oțel inoxidabil cu capac și fund conic
dispus pe picioare, este un agitator speciﬁc pentru
amestecarea lichidelor semi-dense, dense și cremoase,
generând procese de agitare în funcție de necesitățile
produsului care trebuie prelucrat.

Made of stainless steel with lid and conical bottom placed
on the legs, is a speciﬁc agitator for mixing all types of
semi-dense, dense and creamy liquids, generating agitation
processes according to the needs of the product to be
processed.

DOTĂRI STANDARD
Gură de vizitare superioară cu senzor de siguranță
Supapă aerisire
Cap de spălare rotativ
Suport pentru scară
Termometru
Sistem de mixare
Panou electric
Gură de vizitare laterală cu senzor de siguranță
Intrare/ieșire parțială
Golire totală
Picioare reglabile pe înălțime

STANDARD EQUIPMENT
Upper manhole with safety sensor
Breathe valve
Rotary cleaning spray ball
Ladder support
Thermometer
Mixing system
Electric panel
Manhole by side with safety sensor
Partial inlet/outlet
Total outlet
Hight adjustable legs

DOTĂRI OPȚIONALE
Manta termică
Dispus
- pe cadru cu roți
- pe platformă betonată
- pe cadru paletizabil

OPTIONAL EQUIPMENT
Thermal jacket
Placed
- on a wheeled frame
- on the concrete platform
- on a palletizable frame
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AUTOCISTERNA
TRANSPORTATION TANK
AUTOCISTERNĂ

TRANSPORTATION TANK

Rezervor cilindric orizontal confecționat din oțel inoxidabil
cu capace conice sau bombate destinat transportului de
lichide alimentare sau industriale.
Este echipat cu un suport speciﬁc ce permite distribuirea
uniformă a greutății în timpul transportului.
La cerere acest tip de rezervor poate ﬁ echipat cu izolație
termică din vată bazaltică sau cauciuc elastomer sau
spumă poliuretanică.

Horizontal cylindrical tank made of stainless steel with
conical or dished top and bottom for transporting of food
or industrial liquids.

DOTĂRI STANDARD
Gură de vizitare
Suport de sprijin speciﬁc cu sistem de prindere pe șasiul mașinii
Indicator nivel
Intrare/ieșire parțială
Golire totală
DOTĂRI OPȚIONALE
Compartimentare
Balustradă rabatabilă și scară pentru pasarelă

Ye a r s

It is equipped with speciﬁc support that allows uniform
distribution of weight during transport.
On request this tank can be equiped with thermal
insulation of basaltic wool or elastomer rubber or
pholiurethanic foam .
STANDARD EQUIPMENT
Manhole
Speciﬁc support with attachment system on the chassis
of the machine
Level indicator
Partial inlet/outlet
Total outlet
OPTIONAL EQUIPMENT
Partition
Folding railing and stairs for the walkway

Made in Romania

REZERVOR tip BBT
TANK type BBT
REZERVOR LINIȘTIRE BERE
BRIGHT BEER TANK
Confecționat din oțel inoxidabil cu fund și capac bombat,
este un rezervor cilindric izolat destinat depozitării
temporare și condiționării ﬁnale (carbonatare, ﬁltrare,
pasteurizare, aromatizare ...) a băuturilor alcoolice
carbogazoase (bere, cidru) înainte de îmbuteliere.

Made of stainless steel with dished top and bottom, it is an
insulated cylindrical tank for temporary storage and ﬁnal
preparing (carbonation, ﬁltration, pasteurization,
aromatization ...) of carbonated alcoholic beverages (beer,
cider) before bottling.

Rezervoarele BBT sunt utilizate, de obicei, pentru ﬁltrarea
băuturilor, pentru umplerea băuturilor în sticle sau în
butoaie și pentru alte operațiuni ﬁnale în timpul producției
de bere, vin sau cidru.

BBT tanks are usually used for ﬁltration of beverage, for
ﬁlling of beverages into bottles or into kegs, and for other
ﬁnal operations during production of beer, wine or cider.

DOTĂRI STANDARD
Presiune maximă de lucru 2,5 bar
Gură de vizitare laterală
Manta termică
Senzor de temperatură
Izolație termică cu spumă poliuretanică
Suport scară
Valvă de siguranță
Valvă de presiune reglabilă cu manometru
Sistem de spălare CIP
Indicator de nivel
- protecție inox
- tub policarbonat
- robinet superior
- robinet inferior
Robinet prelevare probă
Intrare/ieșire parțială
Golire totală
Picioare reglabile pe înălțime

STANDARD EQUIPMENT
Max. working pressure 2.5 bar
Side manhole
Thermal jacket
Temperature sensor
Thermal insulation with polyurethane foam
Scale support
Safety valve
Adjustable pressure valve with manometer
CIP washing system
Level indicator with:
- Stainless steel protection
- Polycarbonate tube
- Drain upper cock
- Drain lower cock
Sample valve
Partial inlet/outlet
Total outlet
Hight adjustable legs
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REZERVOR tip BCC
REZERVOR CILINDRO-CONIC
Confecționat din oțel inoxidabil cu capac bombat și fund conic
este un rezervor universal pentru producția de băuturi alcoolice
precum bere, vin carbonat sau cidru. Este conceput pentru
fermentarea primară și secundară a băuturilor alcoolice sub
presiune în același fermentator.
Fiecare rezervor este echipat cu mecanism de control al
fermentației pentru reglarea ﬁnă a presiunii în rezervoare.
Temperatura poate ﬁ ușor reglată cu sistemul de control
local sau central.
DOTĂRI STANDARD
Volum de lucru de la 1 la 200 hl.
Gură de vizitare laterală
Manta termică
Senzor de temperatură
Izolație termică cu spumă poliuretanică
Supapă de scurgere a drojdiei
Sistem de spălare CIP
Robinet de prelevare probă
Intrare/ieșire parțială
Golire totală
Valvă de siguranță
Indicator de nivel cu
- Tub policarbonat
- Protecție din inox
- Robinet inferior
- Robinet superior
Valvă de presiune reglabilă
Picioare reglabile pe înălțime
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TANK type BCC
CYLINDER-CONIC TANK
Made of stainless steel with dished top and conical bottom,
is universal tank for production of alcoholic beverages like
beer, carbonated wine or cider. It is designed for primary
and secondary fermentation of alcoholic beverages under
pressure in the same fermenter.
Each tank is equipped with fermentation control mechanism
for ﬁne adjusting of pressure in tanks. Temperature may be
easily regulated with local or central control system.
STANDARD EQUIPMENT
Working capacity from 1 to 200 hl
Manhole by side
Thermal jacket
Temperature sensor
Thermal insulation with polyurethane foam
Yeast drain valve
CIP washing system
Sample valve
Partial inlet/outlet valve
Total outlet valve
Safety valve
Level indicator with
- Polycarbonate tube
- Stainless steel protection
- Drain lower cock
- Drain upper cock
Adjustable pressure valve
Height adjustable legs

Made in Romania

REZERVOR tip BFO
TANK type BFO

REZERVOR FERMENTARE BERE ORIZONTAL

HORINZONTAL BEER TANK

Confecționat din oțel inoxidabil cu capac și fund bombat,
este un rezervor cilindric poziționat orizontal și echipat
cu o structură ce permite suprapunerea.

Made of stainless steel with dished top and bottom, it is a
cylindrical tank positioned horizontally and equipped with
structure that allows overlapping.

Este destinat depozitării, servirii, carbonizării, ﬁltrării berii,
cidrului, vinului și altor băuturi obținute sub presiune și,
de asemenea, pentru pregătirea băuturilor înainte de îmbuteliere.

This tank is for storage, serving, carbonizing, ﬁltering beer,
cider, wine and other pressurized beverages and for
preparing beverages before bottling.

DOTĂRI STANDARD
Gură de vizitare
Supapă de admisie/evacuare aer
Manta termică
Senzor de temperatură
Izolație termică cu spumă poliuretanică
Sistem de spălare CIP
Robinet de prelevare probă
Intrare/ieșire parțială
Golire totală
Valvă de presiune reglabilă cu manometru
Cadru de sprijin

STANDARD EQUIPMENT
Manhole
Breathe valve
Thermal jacket
Temperature sensor
Thermal insulation with polyurethane foam
CIP washing system
Sample valve
Partial inlet / outlet
Total outlet
Adjustable pressure valve with pressure gauge
Support framework

DOTĂRI OPȚIONALE
Termometru
Panou electric

OPTIONAL EQUIPMENT
Thermometer
Electric panel
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REZERVOR PALETIZABIL și SUPRAPOZABIL
Palletizable and Super-Stackable Tank
REZERVOR PALETIZABIL și SUPRAPOZABIL

Palletizable and Super-Stackable Tank

Confecționat din inox cu fund și capac conic este
un rezervor universal conceput pentru manevrare cu
transpalet și/sau stivuitor.

handling with pallet truck and/or forklift.

Structura robustă construită în jurul rezervorului permite
suprapunerea mai multor recipiente de aceeași tipologie,
gestionând astfel, diverse tipuri de produse și optimizând
spațiile disponibile.
DOTĂRI STANDARD
Gură de vizitare superioară
Supapă admisie/evacuare aer
Robinet prelevare probe
Intrare/Ieșire parțială
Golire totală
Structură portantă din țeavă inox în jurul rezervorului
DOTĂRI OPȚIONALE
Indicator de nivel
Termometru
Dozator azot
Manta termică
Gură de vizitare laterală

Made of stainless steel is a universal tank designed for

The structure built around tank allows overlap of several
containers of the same typology, thus managing various
types of products and optimizing available spaces.
STANDARD EQUIPMENT
Upper manhole
Breathe valve
Sample valve
Partial inlet/outlet valve
Total outlet valve
Structure from stainless steel around the tank
OPTIONAL EQUIPMENT
Level indicator
Thermometer
Nitrogen dispenser
Thermal jacket
Manhole by side
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