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• Rakúska kvalita s
medzinárodnými normami

• Viac ako 25 rokov skúseností na trhu s
mliekom a mliečnymi výrobkami

• Kompletný produktový rad
na mlieko, maslo a spracovanie syra

• Technický a vývojový centrum v EU

• Medzinárodné servisné
stredisko a predaj

• No. 1 vo viac ako 90 krajinách na svetovom
trhu prostredníctvom Know How No.1

• Najuznávanejšia značka na svetovom
trhu

• Inovatívne produkty a vývoj

• Unikátna technológia
• Sú použité iba schválené potravinové

materiály
• Vlastné značka
• Náhradné diely a servis
• Modernizácia poľnohospodárskych produktov
• Uľahčujeme prácu hospodárov
• Predávame produkty z nereza

(Sme jediným výrobcom na svete)

2 PREČO BY STE MALI KUPOVAŤ 
"MILKY" PRODUKTY?  
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4 MLIEČNA ODSTREDIVKA FJ 85 HAP

10 litrová nerezová nádoba s držiakom na mlieko 
a smotanu

S ručnou kľukou môžete spracovať približne 
85 liter mlieka za hodinu

MILKY FJ 85 HAP

Nemusí byť všetko vždy 
elektrické. Ak nemáte k 
dispozícii elektriku, tak máme aj 
na to riešenie. 

• Kvalitný výrobok
• Perfektné používanie v domácnosti a pre 

poloprofesionálov 
• Stabilný hliníkový / liatinový kryt
• Horná miska vyrobená z hliníka
• Bubon vyrobená z hliníka
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Kat.číslo.      Názov Balenie €

17594
Mliečna odstredivka FJ 85 HAP 
ručná

1

25



5 MLIEČNA ODSTREDIVKA FJ 90 PP  

Takmer nerozbitná 10-litrová nádoba na mlieko, držiak na 
nádobu, a vývod na mlieko a smotanu z plastu 

Spínač ON-OFF so svetelnou diódou, zakrytý s 
vodotesnou gumou

MILKY FJ 90 PP

Jednoduchá odstredivka na mlieko
- malé, praktické a ľahko 
ovládateľný- čo viac chcete? 

• Perfektné používanie v domácnosti, a 
pre poloprofesionálnych užívateľov

• Veľmi tichý motor. Je schopný spracovať asi 90 litrov 
mlieka za hodinu

• Je možné nastaviť aj krémovosť na 8% alebo na 12% 
(závisí od teploty a kvality mlieka)

• 
Všetky dôležité časti sú vyrobené z materiálu schváleného

 Pre potraviny
• Možnosť upevnenie na stôl
• Zjemňuje mlieko a uľahčuje spracovanie
• Zvlášť vhodné na menšie množstvo mlieka z 

hovädzieho dobytka, oviec, kôz atď.
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Vyvážané teleso na 0 bod, vyrobené z 
eloxovaného hliníka  

Dva typy eloxovaných diskov v hornej miske
(14 mikrometrový film na hliníku), ktoré sú namontované 

alternatívne, jednorazovo (6 kusov) a jedenkrát s 
kopcami

(7 kusov). Vyhnite sa lepeniu dosiek 

Kat.číslo             Názov Balenie €

17597
Mliečná odstredivka FJ 90 PP, 
230V  

1

26

17597-115
Mliečna odstredivka FJ 90 PP, 
115V  

1

26



6 MLIEČNA ODSTREDIVKA FJ 130 EPR „LONGLIFE“

Veľká nádoba na mlieko s objemom 10 litrov z nehrdzavejúcej 
ocele, držiak na nádoby a vývod na mlieko a smotanu 

vyrobené z takmer nerozbitného plastu, ľahko čistitelný a  
hygienicky 

Vyvážané teleso na 0 bod, vyrobené z eloxovaného 
hliníka 

Celosvetovo jedinečné upevňovacie háčiky pre nádobu 
na mlieko, aby sa zabránilo náhodnému rozliatiu mlieka 

MILKY FJ 130 EPR „LONGLIFE“

Mliečna odstredivka FJ 130 
EPR “LONGLIFE” je náš 
najpredávanejší produkt.

• Perfektné používanie v domácnosti, a 
pre poloprofesionálnych užívateľov

• Jednoduchý servis, veľmi tichý a 
uzavretý motor "LONGLIFE", dokáže spracovať asi 
130 litrov mlieka / hodinu. Otáčky motora nebudú 
ovplyvňované výkyvmi elektrickej energie a zostanú 
vždy konštantné.

• Je možné nastaviť aj krémovosť na 8% alebo na 12% 
(závisí od teploty a kvality mlieka

• Inovatívna technológia "SLOW START"

• 

Všetky dôležité časti sú vyrobené z materiálu 
schváleného na potraviny
Spínač ON-OFF so svetelnou diódou a zakrytý 
s vodotesnou gumou 

• Možnosť upevnenie na stôl
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Dva typy eloxovaných diskov v hornej miske
(14 mikrometrový film na hliníku), ktoré sú namontované 

alternatívne, jednorazovo (10 kusov) a jedenkrát s 
kopcami (11 kusov). Vyhnite sa lepeniu dosiek 

Inovatívna LED signalizácia zmenou farby z červenej na 
zelenú. 

Veľký výkon (približne 8500 ot / min) 

Kat.číslo Názov Balenie €

17602
Mliečná odstredivka FJ 130 
EPR „LONGLIFE“, 230V  
230V 

1

26

17602-115
Mliečná odstredivka FJ 130 
EPR „LONGLIFE“, 115V  

1

26



7   MLIEČNA ODSTREDIVKA FJ 130 ERR „LONGLIFE“ 

Veľká nádoba na mlieko s objemom 10 litrov, držiak na 
nádoby a vývod na mlieko a smotanu, vyrobené z 
nehrdzavejúcej ocele AISI 304, čistí sa ľahko a je 

hygienicky

Vyvážané teleso na 0 bod, vyrobené z 
eloxovaného hliníka 

Celosvetovo jedinečné upevňovacie háčiky pre nádobu 
na mlieko, aby sa zabránilo náhodnému rozliatiu mlieka 

MILKY FJ 130 ERR „LONGLIFE“

Mliečna odstredivka  FJ 130 
ERR “LONGLIFE” je náš 
najpredávanejší produkt.

• 

• Jednoduchý servis, veľmi tichý a uzavretý motor 
"LONGLIFE", dokáže spracovať asi 130 litrov mlieka / 
hodinu. Otáčky motora nebudú ovplyvňované výkyvmi 
elektrickej energie a zostanú vždy konštantné.

• Je možné nastaviť aj krémovosť na 8% alebo na 12% 
(závisí od teploty a kvality mlieka)

• Inovatívna technológia "SLOW START"
• Všetky dôležité časti sú vyrobené z materiálu 

schváleného na potraviny
• Spínač ON-OFF so svetelnou diódou a zakrytý s 

vodotesnou gumou 
• 

Perfektné používanie v domácnosti, a 
pre poloprofesionálnych užívateľov
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Dva typy eloxovaných diskov v hornej miske
(14 mikrometrový film na hliníku), ktoré sú namontované 

alternatívne, jednorazovo (10 kusov) a jedenkrát s 
kopcami (11 kusov). Vyhnite sa lepeniu dosiek 

Inovatívna LED signalizácia zmenou farby z červenej na 
zelenú. 

 Veľký výkon (približne 8500 ot / min)

Kat.číslo              Názov Balenie €

17598
Mliečna odstredivka FJ 130 ERR 
„LONGLIFE“, 230V  

1

26

17598-115
Mliečna odstredivka  FJ 130 ERR 
„LONGLIFE“, 115V  

1

26

Možnosť upevnenie na stôl



8  MLIEČNA ODSTREDIVKA FJ 350 EAR

MILKY FJ 350 EAR

• 
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Unikátny model, 22 litrová nádoba,  vývod 
na mlieko a smotanu, vyrobené z nehrdzavejúcej     

ocele AISI 304, čistí sa ľahko a je hygienicky

Stabilné gumové nohy na maximálnu stabilitu 

Stabilné háčiky na zabránenie náhodnému 
rozliatiu mlieka 

Dva typy eloxovaných diskov v hornej miske
(14 mikrometrový film na hliníku), ktoré sú 

namontované alternatívne, jednorazovo (14 kusov) a 
jedenkrát s kopcami (15 kusov). Vyhnite sa lepeniu 

dosiek 

Vyvážané teleso na 0 bod, vyrobené z 
eloxovaného hliníka  

Stojanový model s hodinovou 
kapacitou 350 litrov od 
"MILKY".

• Ideálne na použitie prepoloprofesionálnych a 
profesionálnych užívateľov

• 
Tichý motor s výkonom 250 W poskytuje obrovskú 
pracovnú dobu (takmer 1800 hodín) a spracováva 
približne 350 litrov mlieka / hodinu

• Všetky dôležité časti sú vyrobené z materiálu 
schváleného na potraviny

• 
Inovatívna technológia "SLOW START"
Je možné nastaviť aj krémovosť na 8% alebo na 12% 
(závisí od teploty a kvality mlieka)

Kat.číslo            Názov Balenie €

17582-4
Mliečna odstredivka FJ 350 EAR, 
230V

1

8

17582-115-4
Mliečna odstredivka FJ 350 EAR, 
115V

1

8



9MLIEČNA ODSTREDIVKA FJ 600 EAR „LONGLIFE“ DIREKT CONNECTOR 
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Mlieko prechádza z dojacieho zariadenia, alebo 
pomocou čerpadla z mliečnej nádrže alebo cez mliečne 

hadice priamo cez konektor do centrifúgy pre 
spracovanie

Unikátny model zo stojanom, vývod na mlieko 
a smotanu, vyrobené z nehrdzavejúcej     ocele 

AISI 304, ľahko sa čistí a je hygienicky 

Vonkajšia regulácia otáčok pre zrýchlenie alebo 
spomalenie procesu 

Dva typy eloxovaných diskov v hornej miske
(14 mikrometrový film na hliníku), ktoré sú 

namontované striedavo, raz s otvorom v strede  (18 
kusov) a s bočnými otvormi (18 kusov). Vyhnite sa 

lepeniu dosiek

Vyvážané teleso na 0 bod, vyrobené z 
eloxovaného hliníka 

B = Regulátor rýchlosti     

C = Digitálny displej

D = Nastevenie rýchlosti

E = Prepínač ON/OFF 

F = Pripojenie motora       

G = Motorový spínač

MILKY FJ 600 EAR “LONGLIFE” Direkt Connector

"LONGLIFE" opisuje jedinečnú 
životnosť tohto oddeľovača krému 
bez údržby. "LONGLIFE" - výlučne 
z "MILKY". 

• Ideálne na použitie prepoloprofesionálnych a 
profesionálnych užívateľov

• Jednoduchý servis, veľmi tichý a uzavretý 150W silný
motor "LONGLIFE", dokáže spracovať asi 600 litrov 
mlieka / hodinu. 

• Stabilné háčiky na zabránenie náhodnému rozliatiu mlieka
• Stabilné gumové nohy na maximálnu stabilitu
• Všetky dôležité časti sú vyrobené z materiálu 

schváleného na potraviny

• Je možné nastaviť aj krémovosť na 8% alebo na 12% 
(závisí od teploty a kvality mlieka)

Kat.číslo Názov Balenie €

17591-C
Mliečna odstredivka FJ 600 
EAR „LONGLIFE“ Direkt Connector, 
230V 

1

3

17591-115-C
Mliečna odstredivka FJ 600 
EAR „LONGLIFE“ Direkt Connector, 
115V 

1

3

270106 Konektor na  FJ 600 EAR 
1



10 MLIEČNA ODSTREDIVKA FJ 600 EAR „LONGLIFE“
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B = Regulátor rýchlosti     

C = Digitálny displej

D = Nastevenie rýchlosti

E = Prepínač ON/OFF        

F = Pripojenie motora       

G = Motorový spínač

MILKY FJ 600 EAR „LONGLIFE“
"LONGLIFE" opisuje jedinečnú 
životnosť tohto oddeľovača krému 
bez údržby. "LONGLIFE" - výlučne 
z "MILKY". 

• Ideálne na použitie prepoloprofesionálnych a 
profesionálnych užívateľovBereich

• Jednoduchý servis, veľmi tichý a uzavretý 150W silný
motor "LONGLIFE", dokáže spracovať asi 600 litrov 
mlieka / hodinu. 

• Všetky dôležité časti sú vyrobené z materiálu
schváleného na potraviny

• Je možné nastaviť aj krémovosť na 8% alebo na 12%
(závisí od teploty a kvality mlieka)

Jedinečný model so stojanom a držiakom na 50 litrovú 
nádobu na mlieko a smotanu, vyrobené z nehrdzavejúcej     

ocele AISI 304, ľahko sa čistí a je hygienicky 

Dva typy eloxovaných diskov v hornej miske
(14 mikrometrový film na hliníku), ktoré sú 

namontované striedavo, raz s otvorom v strede  (18 
kusov) a s bočnými otvormi (18 kusov). Vyhnite sa 

lepeniu dosiek  

Vonkajšia regulácia rýchlosti pre zrýchlenie alebo 
spomalenie procesu

Stabilné gumové nohy na maximálnu stabilitu 

Stabilné háčiky na zabránenie náhodnému rozliatiu 
mlieka

Vyvážané teleso na 0 bod, vyrobené z 
eloxovaného hliníka 

Kat.číslo           Názov Balenie €

17591
Mliečna odstredivka FJ 600 EAR 
„LONGLIFE“, 230V

1

3

17591-115
Mliečna odstredivka FJ 600 EAR 
„LONGLIFE“, 115V

1

3



11MASELNÍK FJ 10   
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Cez priehľadný vrchný kryt 
môžete odsledovať celý výrobný 

proces

Automatické bezpečnostné zastavenie 
pri odstraňovaní priehľadného krytu 
počas prevádzky zabraňuje úrazom 

MILKY FJ 10

Malý, praktický, s extra veľkým 
vekom a v rôznych fázach.

• Perfektné používanie v domácnosti, aj 
pre poloprofesionálnych užívateľov

• 10 litrová nádoba na krém (kapacita 1 až 4 litrov)
odnímateľný mixér a celý stroj vyrobený z 
nehrdzavejúcej ocele, čistí sa ľahko a je hygienicky

• Samostatný vypúšťací kohút na cmar

• Silný viacstupňový motor s výkonom 550 W umožňuje 
zrýchlenie alebo spomalenie procesu lisovania

• Elektrický a ručne ovládaný model (s ručnou kľukou) 
k dispozícii
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13208

Názov 
Maselník FJ 10, 
230VButtermaschine 
FJ 10

1

24

13208-115
1

24

13208H
1

24

Kat.číslo Balenie €

13208
1

24

13208-115
Maselník FJ FJ 10, 10, 115V 1

24

13208H Maselník FJ 10
ručná

1

24

Maselník FJ10
230V



12     MASELNÍK FJ 32

32 litrová nádoba na krém 
(kapacita 4 až 13 litrov)

odnímateľný mixér a celý stroj vyrobený z 
nehrdzavejúcej ocele,ľahko sa čistí a je 

hygienicky

Cez priehľadný vrchný kryt môžete 
odsledovať celý výrobný proces 

Automatické bezpečnostné zastavenie 
pri odstraňovaní priehľadného krytu 
počas prevádzky zabraňuje úrazom 

MILKY FJ 32

S extra veľkým vekom a v 
rôznych fázach - Ideálne pre 
obchodníkov a profesionálov

• Ideálne pre obchodníkov a profesionálnych 
používateľov

• Samostatný vypúšťací kohút na cmar
• Silný viacstupňový motor 370W umožňuje zrýchlenie

alebo spomalenie procesu lisovania. Maslo je (závisí od 
teploty krému medzi 10 ° C a 15 ° C a obsahu tuku v 
krému) dokončené o 20 až 35 minút.

• K dispozícii je elektrický a ručne ovládaný model (s 
ručnou kľukou) 

Kat.číslo Názov Balenie €

13270 Maselník FJ 32, 230V 1

6

13270-115
Maselník FJ 32, 115V 
(AC Motor, 140 otáčok za minútu,  
450 W

1

6

13270H
Maselník FJ 32 
ručná 

1

6



13MASELNÍK FJ 100 C  

Samostatný vypúšťací kohút 
na cmar 

Cez priehľadný vrchný kryt môžete 
odsledovať celý výrobný proces 

MILKY FJ 100 C

Maslo ako u najväčších.

• Ideálne pre obchodníkov a 
profesionálnych používateľov

• Automatické bezpečnostné zastavenie pri odstraňovaní 
priehľadného krytu počas prevádzky zabraňuje úrazom 

• Silný viacstupňový motor 110W umožňuje zrýchlenie
alebo spomalenie procesu lisovania. Maslo je (závisí 
od teploty krému medzi 10 ° C a 15 ° C a obsahu tuku 
v krému) dokončené o 20 až 35 minút.
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100 litrová nádoba na krém 
(kapacita 15 až 50 litrov) 

odnímateľný mixér a celý stroj 
vyrobený z nehrdzavejúcej 

ocele,ľahko sa čistí a je 

hygienicky 

€

13278
1

1

13279
1

1

Kat.číslo Názov Balenie €

13278
Maselník FJ 100 C,  230V 1

1

13279
Maselník FJ 100Cm 115V
jednostupňový

1

1

13278-T
Vozík na maselník FJ 100 C

1
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14 MINI/MIDI PASTERIZÁTOR NA SYR A JOGURT,  FJ 15/FJ 30

• Perfektný viacúčelový výrobok pre domácnosť na 
spracovanie mlieka, ovocia, ovocnej šťavy atď., Ale 
aj na spracovanie mäkkého syra a jogurtu

• Vonkajší kontajner ako aj nádoba je vyrobený  z 
nehrdzavejúcej ocele

Pasterizácia, výroba syra a 
jogurtu v jedinom zariadení - kto 
iný ako "MILKY"?

25295

Teplomer na reguláciu teploty 

Špeciálne tvarovaná polyuretánová izolácia 
zaisťuje ešte lepšiu izoláciu (FJ 30)

S novou a inovatívnou elektronikou. 
Výrobný čas na výrobu pasterizácie, 

syra alebo jogurtu možno individuálne 
naprogramovať podľa potreby

Svetovo jediná trojplášťová viacúčelová 
kanvica na pasterizáciu,
na výrobu syra a jogurtu 

FJ 15

FJ 30

MILKY FJ 15 & FJ 30

Reset Knopf tlačidlo na spodku (FJ 15) a 
bezproblémový reštart (FJ 30) v prípade 

poruchy 

Kat.číslo Názov Balenie €

13304 Mini pasterizátor FJ 15, 230V 
1

13305 Mini pasterizátor FJ 15, 115V 
1

25295
Nádoba na Mini pasterizátor FJ 15 

1

13312
Mini pasterizátor FJ 30, 230V 

1

13313
Mini pasterizátor FJ 30, 115V 

1

13312-1
Nádoba na Mini pasterizátor FJ 30 

1
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PASTERIZÁTOR A OHRIEVAČ MLIEKA FJ 50 E

Bezproblémový reštart v prípade 
poruchy

Špeciálne tvarovaný  a uzatvárateľnýn kryt  
zabráňuje odvádzaniu pary a prietoku na 

vonkajšej stene 

Trojstenová 50 litrová viacúčelová kanvica 
v stolovej verzii, vyrobené z 

nehrdzavejúcej ocele 

MILKY FJ 50 E
• Môže sa používať na kŕmenie teliat, ale hlavne na 

výrobu syra a jogurtu a na pasterizáciu, pretože 
voda v kotly môže dosiahnuť teplotu do 90 ° C

• Manuálne chladenie s výmenou vody
• Výkon ohrievača: 3kW, 13A

Iba 1,2 mm hrúbka steny medzi druhou 
a treťou komorou zaručuje dokonalý 
prenos tepla z vykurovacej vody do 

vnútornej kvapaliny

Obrovské úspory energie a 

nákladov na vykurovanie cez LE-

Effekt (nízky energetický efekt)!

Podvozok k dispozícií za

poplatok!

Výhodná 50 litrová viacúčelová 
kotla

S novou a inovatívnou elektronikou. 
Výrobný čas na výrobu pasterizácie, 

syra alebo jogurtu možno individuálne 
naprogramovať podľa potreby

Kat.číslo            Názov Balenie €

13360
Pasterizátor a ohrievač mlieka 
FJ 50 E, 230V 

1

1

13360-115
Pasterizátor a ohrievač mlieka 
FJ 50 E, 115V 

1

1



16 PASTERIZÁTOR, KANVICA NA SYR A JOGURT FJ 50 PF 

Jednoduchá obsluha klávesnicou - 
teplota (5 ° C až 94 ° C) a doba cyklu 

(až do 999 min.) S automatickým 
vypnutím po dobe cyklu

Zvlášť tvarované a presne uzatvárateľné 
kryty zabraňujú vylučovaniu pary a 

prietoku na vonkajšej stene 

4 nastaviteľné programy

Automatické chladenie na 
nastavenú teplotu 

Trojstenová 50 litrová viacúčelová kanvica 
v stolovej verzii, vyrobené z 

nehrdzavejúcej ocele 

MILKY FJ 50 PF
S trojvrstvovou viacúčelovou 50 
litrovou kanvicou sa dá 
pasterizovať, alebo vyrábať syr a 
jogurt.

• Perfektná viacúčelová kanvica strednej veľkosti na 
pasterizáciu, vyrábač na syr a jogurt, ako aj na všetky 
druhy mlieka. Možno použiť aj na pasterizáciu 
ovocných štiav, pre ohrievanie mlieka na kŕmenie 
teliat alebo na výrobu medového vosku atď.

• Automatické mixér pracuje s 104 ot./min

• Manuálne chladenie s výmenou vody

• Výkon ohrievača: 4kW, 400V, 16 A, 3 N

• K dispozícii aj 230V, 3kW
• Výstup: DN50 (klapka)

Iba 1,2 mm hrúbka steny medzi druhou a 
treťou komorou zaručuje dokonalý prenos 

tepla z vykurovacej vody do vnútornej 
kvapaliny

Obrovské úspory energie a 

nákladov na vykurovanie cez LE-

Effekt (nízky energetický efekt)!

Kat.číslo         Názov Balenie €

13309
Pasterizátor, kanvica na syr a jogurt 
FJ 50 PF, 400V 

1

1
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Jednoduchá obsluha klávesnicou - 
teplota (5 ° C až 94 ° C) a doba cyklu (až 
do 999 min.) S automatickým vypnutím 

po dobe cyklu

4 nastaviteľné programy

Automatické chladenie na 
nastavenú teplotu 

Stabilná podpora s naklápacím 
mechanizmom, regulátorom otáčok a 

ovládaním vykurovacej vody s 
automatickým doplňovaním 

Trojstenová 100 litrová viacúčelová 
kanvica v stolovej verzii, vyrobené z 

nehrdzavejúcej ocele 

MILKY FJ 100 PF

Pasteurizujte a robte syr a jogurt 
veľmi lacno s trojvrstvovou 
viacúčelovou 100 litrovou 
kanvicou.

• Perfektná viacúčelová kanvica strednej veľkosti na 
pasterizáciu, vyrábač na syr a jogurt, ako aj na všetky 
druhy mlieka. Možno použiť aj na pasterizáciu 
ovocných štiav, npre ohrievanie mlieka na kŕmenie 
teliat alebo na výrobu medového vosku atď.

• Zvlášť tvarované a presne uzatvárateľné
• Automatické mixér pracuje s 104 ot./min 
• Manuálne chladenie cez výmenu vody

• Výkon ohrievača: 6kW, 400V, 16 A, 3 N
• Výstup: DN50 (klapka)
• Možnosť ovládania cez Bluetooth pomocou tabletu 

alebo notebooku, k dispozícii za príplatok

PASTERIZÁTOR, KANVICA NA SYR A JOGURT FJ 100 PF 

PA
ST

ER
IZ
Á
TO

R
Y

Iba 1,2 mm hrúbka steny medzi druhou a 
treťou komorou zaručuje dokonalý prenos 

tepla z vykurovacej vody do vnútornej 
kvapaliny

Obrovské na úspory vykurovanie 

energie cez a nákladov LE-Effekt 

(nízky energetický efekt)!

Kolesá na stabilné ovládnie (potrebné

na výrobu syra) a príprava na bluetooth

za príplatok!

FJ 100 PF

Kat.číslo         Názov Balenie €

13311
Pasterizátor, kanciva na syr a jogurt 
FJ 100 PF, 400V 

1

1



18 PLNIACI STROJ SGF 2 150-500

Technické dáta:
• Počet plniacich trysiek: 2
• Nastavenie kapacity: 150-500ml
• Maximálna kapacita za hodinu: 1200 kusov
• Tlak: 4-6 barov, tolerancia ± 1%
• Rozmery: 1050 x 440 x 850 mm

MILKY SGF 150-500

Plnička na potraviny - rýchly, 
efektívny.

• Nové, inovatívne, cenovo dostupné a ideálne 
riešenie pre priamych obchodníkov a profesionálnych 
užívateľov pre stredné a veľké farmy, vhodné pre 
nádoby s objemom od 150ml do 500ml

• Mlieko, jogurt (s ovocím), paradajkový pretlak, 
ovocné šťavy, zmrzlinové výrobky, atď. Je možné 
ľahko a rýchlo doplniť (maximálne do 600 litrov za 
hodinu)

• Kapacita a doba plnenia závisí od hustoty 
plniacej kvapaliny

• Rýchlosť plnenie môže byť automaticky alebo 
individuálne pomocou pedála

• Dodatočný kompresor s objemom 300 litrov / 
min.

Viacúčelové zariadenie vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 
SS304, extrémne ľahko čistiteľné a obzvlášť hygienické, na 
plnenie kvapalín do pohárov, fliaš, pohárov alebo kartónov 

2  valce ktoré umožňujú individuálne nastavenie na 
rôzne obaly alebo veľkosti balenia 

Automatická alebo individuálna rýchlosť plnenia 

Kat.číslo Názov Balenie €

17603
Plniaci stroj  
SGF 2 150-500

1

1



19PLNIACI STROJ SGF 2 250-1000 

Technické dáta:
• Počet plniacich trysiek: 2
• Nastavenie kapacity: 250-1000ml
• Maximálna kapacita za hodinu: 1200 kusov
• Tlak: 4-6 barov, Tolerancia ± 1%
• Rozmery: 1050 x 440 x 850mm

MILKY SGF 250-1000

Plnička na potraviny - rýchly, 
efektívny.

• Nové, inovatívne, cenovo dostupné a ideálne riešenie 
pre priamych obchodníkov a profesionálnych 
užívateľov pre stredné a veľké farmy, vhodné pre 
nádoby s objemom od 250ml do 1000ml

• Mlieko, jogurt (s ovocím), paradajkový pretlak, 
ovocné šťavy, zmrzlinové výrobky, atď. Je možné 
ľahko a rýchlo doplniť (maximálne do 600 litrov za 
hodinu)

• Kapacita a doba plnenia závisí od hustoty 
plniacej kvapaliny

• Rýchlosť plnenie môže byť automaticky alebo 
individuálne pomocou pedála

• Dodatočný kompresor s objemom 300 litrov / 
min.

PL
N

IA
C

E 
ST

R
O

JE

Viacúčelové zariadenie vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 
SS304, extrémne ľahko čistiteľné a obzvlášť hygienické, na 
plnenie kvapalín do pohárov, fliaš, pohárov alebo kartónov 

2  valce ktoré umožňujú individuálne nastavenie na 
rôzne obaly alebo veľkosti balenia 

Automatická alebo individuálna rýchlosť plnenia 

Kat.číslo               Názov Balenie €

17604
Plniaci stroj  
SGF 2 250-1000

1

1



20    
PLNIACE STROJE

MILKY BP 600
Zavárané poháre s hliníkovou 
fóliou - jednoduché a ľahké pre 
malé a stredné množstvá.  

• Nové, inovatívne, cenovo dostupné a ideálne 
riešenie pre priamych obchodníkov a 
profesionálnych používateľov pre stredné a veľké 
procesory

• Nádoby s priemnerom 75-95 mm (podľa priania 
zákazníka) pre mlieko, jogurt (tiež s ovocím), 
paradajkový pretlak, ovocné šťavy, smotanové 
výrobky, atď. sa môžu ľahko a rýchlo uzavrieť

• Mimoriadne nízka doba návratnosti, pretože je možné 
uzavrieť až 600 šálok (v závislosti od pracovnej 
rýchlosti) s kapacitou 200 ml

• Dodatočný kompresor s výkonom 6-7 barov,
potrebný na prevádzku

Pneumatický uzáver na balenie a uzatváranie pohárov s 
hliníkovým viečkom 

Ruļne ovl§danĨ plniaci stroj pre balenie a 
uzatv§ranie poh§rov s hlin²kovĨm vieļkom

4 pracovné stanice na zváranie umožňujú vysoký 
výkon spracovania

Teplota (165-180 ° C) závisí od hrúbky plastových 
pohárov. Doba trvania cca. 2-3 sekundy.   

Nastaviteľný čas otáčania 

Až 250 šálok s priemerom 75-95 mm (podľa priania zákazníka) 
možno uzavoriť za jednu hodinu

Kat.číslo Názov Balenie €

17605
Plniaci stroj BP 600, 
230V 

1

1

Kat.číslo Názov Balenie €

17606 Plniaci stroj BP 02
ručná 1



21VÝROBA SYRA

Výroba syra - 
Hobbysada s tlačou

Lis na syr 
FJ 2/50 PCP

Sada obsahuje všetko pre spracovanie 10 litrov 
mlieka. Skladá sa z 1 ks. Drevený syrový lis, 2 
plastové formy s krytom a syrovou rohožou, 2 malé 
teplomery, 1 syridlo 50ml, 1 sáčok sušená kultúra na 
syr, 1 sáčok jogurtovej kultúry, 2 knihy

Syr sa môže stlačený jemne a ľahko s pneumatickým 
tlačom  do foriem. Je vyrobený z nerezovej ocele, 
ktorá je vhodná pre spracovanie potravín. Základnou 
funkciou je vždy tlak vzduchu. Plnené formy syra sú 
umiestnené na veľkom pracovnom priestore s 
rozmermi 700 x 1000 x 650 mm, tak, aby sa valec 
mohol tlačiť do stredu formy. 400 mm x 400 mm veľké 
medziľahlé dosky sú umiestnené na foriem na syr, 
kým sú umiestnené všetky formy. Lisovací tlak a čas 
závisia od druhu syra, ktorý sa má spracovať.

PL
NI

AC
E S

TR
OJ

E 
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O A
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R

Kat.číslo Balenie €

13206 Lis na syr FJ 2/50 PCP 1

Kat.číslo Názov Balenie €

13000
Výrona syra - Hobbysada 
s tlačou 1
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16113 16114 16115

VÝROBA SYRA

12 x 12
Jednoducho otočte plnenú formu syra v lisovacom 
košíku  - váš syr je už stlačený. Praktické použitie. Lis 
a všetky časti, ktoré prichádzajú do styku so syrom, 
sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, vonkajší kôš a 
držiak vyrobené zo stabilného hliníka. 1,3 litra.

14 x 14
Jednoducho otočte plnenú formu syra v lisovacom 
košíku  - váš syr je už stlačený. Praktické použitie. Lis 
a všetky časti, ktoré prichádzajú do styku so syrom, 
sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, vonkajší kôš a 
držiak vyrobené zo stabilného hliníka. 2,2 litra

20 x 17
Jednoducho otočte plnenú formu syra v lisovacom 
košíku - váš syr je už stlačený. Praktické použitie. Lis 
a všetky časti, ktoré prichádzajú do styku so syrom, 
sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, vonkajší kôš a 
držiak vyrobené zo stabilného hliníka. 5,3 litra

Lis na syr

© 
Na

ttik
a/S

hu
tte

rst
oc

k.c
om

Kat.číslo Názov Balenie €

16113 Lis na syr  12 x 12 1

Kat.číslo Názov Balenie €

16114 Lis na syr 14 x 14 1

Kat.číslo Názov Balenie €

16115 Lis na syr 20 x 17 1



23VÝROBA SYRA

Formičky na syr 

1
13040

4

13043

5

13044

6

13045

7

13047

2
13041

3
13042

MA
SL

O A
 SY

R 

Kat.číslo. Názov Balenie €

1 13040
Formička na syr 4 ks
guľatý, valcový 110 x 110 x 110 1

2 13041
Formička na syr s vekom guľatý, 
valcový 82 x 82 x 90 1

3 13042 1

4 13043
Formička na syr zo spodkom 3ks 
guľatý, valcový, 190 x 180 x 93 1

5 13044
Veko
na 13043, 188 x H 50 1

6 13045
Formička na syr s vekom a 
zo spodkom
guľatý, valcový 200 x 200 x 150 

1

7 13047
Pohár 10cl 10 kus. 
guľaté, kužeľový 60 x 50 x 54 1

Formička na syr s vekom
guľatý, valcový 110 x 110 x 90
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VÝROBA SYRA

18

8
13048

13
13054

14
13055

15
13056

16
13057 13058

17

13059

9
13049

10
13051

11
13052

12
13053

Formičky na syr

Kat.číslo Názov Balenie €

8 13048 Pohár 25cl 10 ks, guľatý, kúželovitý, 80 x 70 x 70 1

9 13049 Pohár 50cl 10 ks, guľatý, kúželovitý, 90 x 70 x 107 1

10 13051 Pohár 70cl 5 ks, guľatý, kúželovitý, 100 x 82 x 108 1

11 13052 Formička kruhová 10 ks, guľatý, 70 x 65 x 40 1

12 13053 Košík malý 5 ks, guľatý, kúželovitý, 115 x 90 x 80 1

13 13054 Košík veľký 5 ks, guľatý, kúželovitý, 145 x 110 x 93 1

14 13055 Formička Baby Gouda s vekom 3 ks. guľatý, valcový, 100 x H 70 1

15 13056 Formička briketa 5 ks, obdĺžnikový, kužeľovitý, 80 x 155, 58 x 145,70 1

16 13057 Formička pyramída 5 ks, štvorcový, kužeľovitý, 85 x 57 x 80 1

17 13058 Formička srdce 5 Stk. srdce, mierne kužeľovitý, 100 x 45 1

18 13059 Formičky na syr - výhodný balík
13 rôznych tvarov a 2 odkvapkávacie rohože - predovšetkým na čerstvý syr, vr receptúry. 1



VÝROBA SYRA 25

2 31

Šatky na syr

Sáčky na výrobu tvarohu

Bavlnená syrárska plachta bráni upchávaniu otvorov 
v syrových formách, umožňujú veľmi dobre odvádzať 
tekutinu.

Odkvapkávacie sáčky pre dokonalé odkvapkanie 
srvátky pri výrobe tvarohu.

1

13034

33

13036

2

16462

4

16463

13065 1306713066

MA
SL

O A
 SY

R 

Kat.číslo Názov Balenie €

1 13034 Šatka na syr 35 x 35cm 3 ks 1

2 16462 Šatka na syr 50 x 50cm 3 ks 1

3 13036 Šatka na syr 75 x 75cm 3 ks 1

4 16463 Šatka na syr 105 x 105cm 3 ks 1

Kat.číslo Názov Balenie €

1 13065
Sáčok malý na výrobu tvarohu 
2 ks, cca. 25 x 33cm 1

2 13066
Sáčok veľký na výrobu tvarohu 
2 ks, cca. 32 x 48cm 1

3 13067
Sáčok extra veľký na výrobu tvarohu 
ks, cca. 50 x 90cm 1



26 
VÝROBA SYRA

1

Rohožky na syr 
Ideálne pre dokonalé odkvapkanie srvátky pri výrobe 
syra.

2
13062

13061

Syrová harfa
Používa sa na distribúciu tvarohu a ručne sa 
vyťahuje cez zahustené mlieko.

Syrová harfa nerezová 
Používa sa na distribúciu tvarohu a ručne sa 
vyťahuje cez zahustené mlieko. 
Rozmery:  
Celková dĺžka:  617mm,  
Veľkosť harfy:  l = 303mm, b = 163mm,  
Rukoväť:  l = 300mm

13009

13008

Kat.číslo Názov Balenie €

1 13061 Rohožka na syr 
po metroch 

1

2 13062
Rohožka na syr 
20 x 20cm 2 ks 1

Kat.číslo           Názov  Balenie €

13008 Syrová  harfa
umelohmotná 1

Kat.číslo Názov Balenie €

13009 Syrová harfa nerezová 
1



27VÝROBA SYRA

1 2

Lab tekutý na zahustenie mlieka
Lab-syridlo sa používa k tomu, aby sa mlieko 
vyzrážalo, tj zhustlo, výhodou syridla je ľahké 
dávkovanie a prakticky neobmedzená trvanlivosť.

1 2

Lab prášok na zahustenie mlieka  
Práškové syridlo má veľmi vysokú koncentráciu.
Používajte tento prostriedok len vtedy, ak v jednom 
pracovnom postupe spracovávate na syr viac ako 100 
litrov mlieka

13019 13021

1302313022 MA
SL

O A
 SY

R 

Kat.číslo Názov Balenie €

1 13019 Lab tekutý 50ml 
1

2 13021 Lab tekutý 250ml 
1

Kat.číslo Názov Balenie €

1 13022 Lab prášok 25g  
1

2 13023 Lab prášok 125g  
1
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VÝROBA SYRA

Syrová kultúra 
Pre výrobu syrov z kyslého mlieka, ktoré na rozdiel od syrov 
vyrábaných pomocou syridla sa vyznačujú ako veľmi drobivé.              
Pre normálnu výrobu syra doporučujeme použiť tak syrovú kultúru, 
ako aj syridlo dosiahnete tak vyššie výnosy z mlieka.

Jogurtová kultúra 
Obsah balenia vystačí podľa návodu na výrobu jedného litra 
jogurtu, joghurt potom môžete po dobu 3 až 4 mesiacov 
používať ako štartovací kultúru pre ďalšiu výrobu joghurtu.

Kefírová kultúra
Kefír je výborný ochutnávací, výživný a zdravý nápoj, 
ktorý je ihneď pripravený na pitie po výrobe.

Jogurtová kultúra  Fitness
Zmiešaná kutlúra s miernou chuťou. 

13024

13025

13026

13027

Kat.číslo Názov Balenie €

13024 Syrová kultúra 3 ks. 
1

Kat.číslo Názov Balenie €

13025 Jogurtová kultúra 3ks
1

Kat.číslo Názov Balenie €

13026 Kefírová kultúra
1

Kat.číslo Názov Balenie €

13027 Jogurtová kultúra Fitness
1



29VÝROBA SYRA

Modré mazadlo
Modrá kultúra na výrobu modrého syra, ako je napr. 
Bavaria modrá. Kultúra sa rozpustí v slanom vode a 
potom sa pridá do syrového mlieka.

Biele mazadlo 
Biela kultúra na výrobu bielôho syra, ako je napr. 
Camembert. Kultúra sa rozpustí v slanom vode a 
potom sa pridá do syrového mlieka.

Červené mazadlo  
Červenú mastnú kultúrú sa používa na výrobu červeného 
tuku, ako je napríklad Castle syr. Kultúra sa rozpustí v 
slanom vode a potom sa pridá do syrového mlieka. 

Syrový obal
Náter syra slúži ako ochrana pre tvrdé krájané syry, 
neobsahuje pesticídy. Náter vytvorí na povrchu syra tenkú 
vrstvičku na syrovú kôru a chráni syr počas doby zretia pred 
nečistotami a choroboplodnými zárodkami.

13016

13017

13018

13028

MA
SL

O A
 SY

R 

Kat.číslo Názov Balenie €

13016 Modré mazadlo  
1

Kat.číslo Názov Balenie €

13017 Biele mazadlo  
1

Kat.číslo Názov Balenie €

13018 Červené mazadlo   
1

Kat.číslo Názov Balenie €

13028 Syrový obal žltý 
1

13029 Syrový obal transparentný
1



30 VÝROBA SYRA

Špongia na nanesenie syrového obalu

13030

13033

Vosk na syr 
Vosk je určený na balenie tvrdých krájaných syrov. Vosk je 
dodávaný v blokoch a predáva sa po kilogramoch. Syrársky vosk 
zohrejte a osušený syr ponorte po soľnej kúpeli do vosku.

1
13031

2
13032

3

21

Formičky na maslo z dreva 

13201 13202

Kat.číslo         Názov Balenie €

13030 Špongia na nanesenie syrového 
obalu 1

Kat.číslo Názov Balenie €

1 13031
Vosk na syr bezfarebný 
cca. 1,2kg 1

2 13032
Vosk na syr žltý 
cca. 1,2kg 1

3 13033 Vosk na syr červený 
cca. 1,2kg 1

Kat.číslo Názov Balenie €

1 13201 1/4kg/250g
1

5

2 13202 400g
1

5



31KONVY NA MLIEKO

Konvy na mlieko hliníkové

Konvy na mlieko nerezové

16294M 16295M16292

16292M 16298M 16297M 16296M

K
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R

Kat.číslo Názov Balenie €

16292 10l 1

16294M 20l 1

16295M 30l 1

Balenie €Kat.číslo Názov

16292M 10l 1

16298M 20l 1

16297M 30l 1

16296M 40l 1



32 KONVY NA MLIEKO

1

2

Oplachovacia vaňa, 65l 

Mliečne sito

Vyrobené z vysoko kvalitného plastu na čistenie 
dojacích zariadení.

Hliníkové

6007460073

1

2

Oplachovacia vaňa, 100l
Vyrobené z vysoko kvalitného plastu na čistenie 
dojacích zariadení.

6007660075

13089 13090 13091

Kat.číslo Názov Balenie €

1 60073
Oplachovacia vaňa, 65l  
74 x 52 x 25cm 1

2 60074
Nástenná konzola 
na 65l 1

Kat.číslo Názov Balenie €

13089
Číslo 1
• ø max. 24cm, min. 9cm
• 3l
• ø sito 10,5cm

1

13090
Číslo 2
• ø max. 27cm, min. 13,5cm
• 6l
• ø sito 14cm

1

13091
Číslo 3
• ø max. 33cm, min. 13,5cm
• 12l
• ø sito 17cm

1

Kat.číslo Názov Balenie €

1 60075
Oplachovacia vaňa, 100l
100 x 62 x 28cm 1

2 60076
Nástenná konzola 
na 100l 1
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Kefa na čistenie ceckového násadca

Sada štetcov

Uľahčuje čistenie.

Súprava na čistenie hadíc Vám odstráni všetky 
nečistoty. Sada obsahuje: kefa na čistenie ceckového 
násadca, okrúhla kefa, stierka malá a veľká.

18366

13092

1 2

Čistič na hadice

1836818367
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Kat.číslo       Názov Balenie €

18366
Kefa na čistenie ceckového 
násadca 1

Kat.číslo Názov Balenie €

13092 Sada štetcov, 4ks   
1

Kat.číslo Názov Balenie €

1 18367
Čistič na hadice dlhý
140cm

1

2 18368
Čistič na hadice krátký
30cm

1
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Zástera na dojenie 

Vlasový vlhkomer 

Vodotesná zástera pre prácu na dojenie 

Slúži na meranie vlhkosti vzduchu v dozrievarni.

13077

© 
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Kat.číslo Názov Balenie €

13077 Vlasový vlhkomer   
1

Kat.číslo Názov Balenie €

30623
Zástera biela
85 x 120cm 

1
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1

2

1 2 3

Teplomer na syr malý

13068 13069 30656C

30601

30602

1 2

Teplomer plávajúci 

13072 13073

Eutra Eutra Milking Grease
Originálny švajčiarsky dojací tuk vyrobený z vysoko 
kvalitných rafinovaných minerálnych olejov bez 
konzervačných látok, dezinfekčných prostriedkov, vonných 
látok alebo farbív. Pre lepšiu kvalitu mlieka a hospodárnosť 
v chove dojníc, pre prirodzené ošetrovanie ceckov a 
vemena a podporuje hojenie malých rán.
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Kat.číslo Názov Balenie €

1 30601 500ml 1

2 30602 1000ml 1

Kat.číslo Názov Balenie €

1 13068
Teplomer na syr malý 
0-60°C 1

2 13069
Teplomer na syr malý 
0-100°C 1

3 30656C
Teplomer na mlieko 
možno vyvárať –50°C bis +200°C 1

Kat.číslo Názov Balenie €

1 13072
Teplomer plávajúci 
0-100°C 1

2 13073
Teplomer plávajúci 
0-100°C, s umelohmotným obalom 
na ochranu

1
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