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Mlý n ská t ec hnologie
Spádové potrubí je stavebnicový
systém určený pro dopravu produktů
v potravinářském průmyslu. Jedná se
zejména o dopravu meliva, obilí, mou
ky v míchárnách a případně čistíren
ských odpadů.
Průměry potrubí jsou navrhovány dle
vytíženosti výroby a požadavkům zá
kazníka.
Potrubí a komponenty v průměrech
102 a 120 mm jsou dodávány převáž
ně s lemem pro snadné spojení spon
kou, toto spojení zamezuje prášení
ve spoji. Pro změnu směru dopravova
ného materiálu se používají kolena růz
ných úhlů, které umožňují dosažení

požadovaného sklonu. V dalších pří
padech spojujeme potrubí stahova
cím pásem, jedná se převážně o po
trubí v čistírnách a míchárnách mouky.
Potrubí je vyráběno z ocelového ple
chu, následně je nastříkáno do bílého
proved ení, vnitřní část je opatřena
zdravotně n ezávadným nástřikem
vhodným v potravinářském průmy
slu. Na vyžádání předkládáme atest
o zdravotní nezávadn osti použité
barvy.
Specializujeme se na opravy elevá
torů, šnekových dopravníků, redlerů,
montáž či úpravu pneudopravy a tla
kové dopravy mouky.

Rovněž se zabýváme výrobou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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hradítek elektropneumatických, ručních i elektrických
magnetů
klapek
podsávacích kolen pneudopravy
alpských rohů pneudopravy (alphornů)
sortimentů čistíren (brzdy, vizitéry, kolena…)
atypických přechodů, výpadů
výrobou aspirace (z černého plechu)
směšovacích mís
prachotěsných poklopů
šachet, výtahových šachet
pytlovacích lávek
zasobníků smetkových a jiných
pružných spojů

Mill

technology

Spouting pipes is a modular system
designed to transport products in the
food processing industry, in particular
to transport grist, corn, flour in mixing
sections and optionally middlings.
Pipe diameters are designed accord
ing to the production utilization rate
and customer’s requirements.
Pipes and components with diame
ters 102 and 120 mm are supplied
mainly with edging for easy clipping,
this connection prevents dusting in
the joint. To change the direction of
the conveyed material are used el
bows of various angles which makes
it possible to reach the desired rake.

In other cases, we connect pipes by
pipe sleeves, which are applied
mainly to pipes in cleaning and flour
mixing sections.
Pipes are manufactured from steel
sheets and afterwards white-sprayed.
The inner part is provided with harm
less spraying, suitable for the food
processing industry. At your request,
we can provide the certificate of harm
lessness of used paint.
We specialize in repairing elevators,
screw conveyors, chain conveyors
(type redler), installation or modifica
tion of pneumatic and pressure con
veying of flour.

We are also involved in production of:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

electro-pneumatic, manual and electric gates
magnets
flaps and gates
suction elbow of pneumatic conveying
Alpine horns of pneumatic transport (Alphorn)
assortment of cleaners (brakes, sight windows, elbows ...)
atypical transitions, outlets
aspirations (from black sheet)
mixing bowls
dustproof covers
shafts, elevator shafts
bagging (catching) board
flour waste bins and others
flexible joints
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Spojka jednostranná 30°
Asymmetrical connector 30°

Spojka dvoustranná 30°
Symmetrical connector 30°

Spojka třícestná 30°
Three-way connector 30°

Spojka jednostranná 40°
Asymmetrical connector 40°

Spojka dvoustranná 40°
Symmetrical connector 40°

Spojka třícestná 40°
Three-way connector 40°

Potrubí
Pipe

Potrubí/trubka
s přírubou a lemem
Flanged pipe withedging
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Koleno 7,5°
Elbow 7,5°

Koleno 15°
Elbow 15°

Koleno 35°
Elbow 35°

Koleno s přírubou 22,5°
Flanged elbow 22,5°

Koleno 22,5°
Elbow 22,5°

Koleno 30°
Elbow 30°

Koleno 45°
Elbow 45°

Koleno s přírubou 30°
Flanged elbow 30°
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Koleno 15°
Elbow 15°

Koleno 30°
Elbow 30°

Redukce
Reducers

Stahovací pás
Pipe sleeve

Koleno 45°
Elbow 45°

Stavitelné koleno
Adjustable Elbow

Vizitér
Sight window

Průzor
Pipe sight glass
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Stahovací kroužek
Spiralmate (clamping ring)

Stahovací kroužek půlený
Spiralmate (two clamps)

Alpský roh pneudopravy
s přisáváním
Alpine horn of pnemautic
transport with suction

Alpský roh pneudopravy
bez přisávání
Alpine horn of pnemautic
transport without suction

Klapka jednostranná
Damper

Brzda
Brake

Magnet
Magnet

Přesýpací skříň (brzda)
Cereal flow brake
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Odlučovač KP, KL
Separator (conic right, conic left)
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Klapka obilného toku ruční (elektropneu, servo)
Cereal flow manual flap (pneumatic, servo)
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Košík
Basket

Smetkový zásobník
Flour waste bin

Odchytávací lávka OL
Bagging (catching) board

Zásobník
Bin
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Hradítko elektropneumatické
Electro-pneumatic gate

Prachotěsný poklop
Dustproof cover
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Hradítko ruční
Manual gate
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Ko n t a k t y / C o n t a c t s :
Tomáš Miléř
+420 774 05 55 17
tommiler@post.cz

