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FLOTTWEG ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ
Για την Παραγωγή Ελαιολάδου

Η παραγωγή ελαιολάδου υπάρχει από την αρ-
χαιότητα και γινόταν αποκλειστικά με το χέρι.
Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν απλά μηχανήματα,
όπως μηχανικές πρέσες και πετρόμυλοι  των
οποίων η  κίνηση  εδίδετο από ανθρώπους ή
ζώα. Ο διαχωρισμός του ελαιολάδου και των
υγρών  γινόταν με στατική καθίζηση. Σήμερα η
εξαγωγή ελαιολάδου είναι μια συνεχής παραγω-
γική διαδικασία που γίνεται με τη χρήση μοντέρ-
νων μηχανημάτων. 

Στις αρχές του 1970 η Flottweg ήταν μία από τις πρώτες εταιρίες που
εισήγαγε Decanter στη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου, αντικαθι-
στώντας την τότε υπάρχουσα διαδικασία παραγωγής με υδραυλικές
πρέσες. Έκτοτε στη Flottweg διενεργείται μια συνεχής διαδικασία εξέ-
λιξης των Decanter με όρους τεχνολογίας, απόδοσης, δυναμικότητας
και διάρκειας ζωής. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, η Flottweg
έχει παραδώσει χιλιάδες Decanter και Tricanter® σε ελαιοπαραγωγικές
χώρες σε όλο τον κόσμο, γεγονός που την καθιστά πλέον ως μία απο
τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρίες με παγκόσμια ακτινοβολία.
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

αποβλήτων, όμως η φάση των στερεών αποκτά υψηλά ποσοστά
υγρασίας και είναι δυσκολότερη για περαιτέρω επεξεργασία,
όπως η θερμική ξήρανση και η χημική εξάντληση του παραμέ-
νοντος ελαίου. 

Αντιστοίχως, στις 3 φάσεις η φάση των στερεών είναι σημαντικά
ξηρότερη και ευκολότερη στην επεξεργασία και μεταφορά. Όμως
η κατανάλωση νερού και τα σχετικά  υγρά απόβλητα είναι ση-
μαντικά υψηλότερα σε σχέση με τις 2 φάσεις. Η απόφαση χρή-
σης 2 ή 3 φάσεων εξαρτάται από τις τοπικές και ατομικές
συνθήκες. 

Στον ελαιοπυρήνα  μετά την πρώτη εξαγωγή παραμένει ακόμα
μια μικρή ποσότητα λαδιού. Μέχρι πρόσφατα, το λάδι αυτό το
παίρναμε με διήθηση από τα πυρηνελαιουργεία. Σήμερα, με την
ανάπτυξη της τεχνολογίας μεγάλο μέρος απο το λάδι αυτό μπο-
ρούμε να το πάρουμε επεξεργαζόμενοι τον πολτό σε ένα δεύτερο
στάδιο (repasso). 

Γενικά, για τη δεύτερη εξαγωγή χρησιμοποιούνται ίδιου τύπου
μηχανήματα όπως και στην πρώτη εξαγωγή. Σε μερικές περι-
πτώσεις, υπάρχει πριν τη δεύτερη εξαγωγή ένας εκπυρηνωτής
που διαχωρίζει το ξυλώδες τμήμα από την πούλπα. Τα προϊόντα
μετά τη δεύτερη εξαγωγή είναι λάδι για εξευγενισμό ή βιομηχα-
νική χρήση (εξαρτώμενο από την ποιότητά του), πυρήνας για
καύση, πολτός για λίπασμα και απόνερα για περαιτέρω καθα-
ρισμό.

χοάνη τροφοδοσίας
ελαιοκάρπου

αποφύλλωση / πλύσιμο σπαστήρας

ελαιο-
ζύμη

μαλακτήρας

ελαιόλαδο

διαχωριστήρας πυρήνας απόνερα διαχωριστήρας ελαιόλαδο

®Flottweg Decanter /Tricanter

ελαιόλαδο
(3 φάσεις)
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Πριν την επεξεργασία οι ελιές καθαρίζονται από φύλλα και μέρη κλα-
διών, πέτρες, χώμα και άλλες ακαθαρσίες. Στη συνέχεια, και μέσω
ενός αναβατορίου, ο καρπός οδηγείται στο σπαστήρα, ο οποίος και
τον σπάει σε μικρά τεμαχίδια μετατρέποντάς τον σε  ελαιοζύμη. Η ελαι-
οζύμη αυτή πηγαίνει  στο μαλακτήρα, ώστε με τη μάλαξη  να γίνει η
απελευθέρωση του λαδιού απο τα σπασμένα  καρποκύτταρα και με
τη συνένωσή τους να αρχίσει να δημιουργείται το λάδι. (Η διαδικασία
της μάλαξης είναι κρίσιμη για την απόδοση και την ποιότητα του ελαι-
ολάδου. Οι κρίσιμοι παράγοντες είναι ο χρόνος μάλαξης και η θερμο-
κρασία). 

Στη συνέχεια η ελαιοζύμη, μέσω μιας ειδικής αντλίας  τύπου mohno,
εισάγεται στο Decanter Flottweg (2φάσεων) ή Tricanter® (3φάσεων)
για το διαχωρισμό της . Έτσι στο Tricanter® (3φάσεις) η ελαιοζύμη δια-
χωρίζεται σε λάδι, απόνερο και στερεά δηλ. θραύσματα κουκουτσιών
και πολτό. Κατα την εισαγωγή της ελαιοζύμης στο Tricanter® προστί-
θεται νερό για την αραίωσή της, έτσι ώστε να γίνει ευκολότερος ο δια-
χωρισμός των ειδικών βαρών. Στις 2 φάσεις η ζύμη διαχωρίζεται σε
υγρή και στερεή φάση αποτελεούμενη  από πολτό, νερά και θραύ-
σματα κουκουτσιών. Η επεξεργασία στις 2 φάσεις δε χρειάζεται νερό
για την αραίωσή της εκτός και αν είναι πολύ στεγνή οπότε και ενδέχε-
ται να χρειαστεί λίγο νερό στο μαλακτήρα, ώστε η ζύμη να αποκτήσει
φυσιολογική υγρασία. Το ελαιόλαδο από το Decanter ή Tricanter®

Flottweg καθαρίζεται χρησιμοποιώντας ένα διαχωριστήρα με δίσκους
(πιάτα) όπου διαχωρίζονται το νερό και τα στερεά υπολείμματα για να
πάρουμε καθαρό λάδι. Το πλεονέκτημα της 2φασικής διαδικασίας
είναι η μικρή κατανάλωση νερού και η χαμηλή ποσότητα των υγρών
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Η διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου



FLOTTWEG DECANTER/TRICANTER®

Για την Παραγωγή Ελαιολάδου
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Το θεμελιώδες μέρος σε ένα Flottweg Decanter/Tricanter® είναι το πε-
ριστρεφόμενο μέρος το οποίο αποτελείται από κυλινδρικό/κωνικό τύμ-
πανο με εσωτερικό  κοχλία ο οποίος περιστρέφεται με μια διαφορική
ταχύτατα. Η κίνηση στο περιστρεφόμενο μέρος γίνεται με μοτέρ μέσω
ιμάντων μετάδοσης κίνησης. Η ελαιοζύμη εισέρχεται στο τύμπανο
μέσω ενός σωλήνα τροφοδοσίας, όπου και γίνεται ο διαχωρισμός
μέσω φυγόκεντρης δύναμης. Σε ένα Decanter το προϊόν διαχωρίζεται
σε υγρή φάση (λάδι) και σε στερεή (ξυλώδες και σαρκώδες μέρος
ελιάς, βλαστικά υγρά). 
Σε ένα Tricanter® το προϊόν διαχωρίζεται σε μία ελαφριά υγρή φάση
(λάδι), σε μία βαριά υγρή φάση (νερό) και σε μία στερεή φάση (ξυλώ-
δες και σαρκώδες μέρος ελιάς). 

Η εκκένωση του διαχωρισμένου λαδιού γίνεται
με τη βαρύτητα και στις δύο περιπτώσεις ενώ
στο Tricanter® η διαχωρισμένη φάση του νερού
εκκενώνεται υπό πίεση από ένα impeller. 
Τα διαχωρισμένα στερεά μεταφέρονται από τον
κοχλία στο κωνικό μέρος του τυμπάνου όπου και
αποβάλλονται.

τροφοδοσία

έξοδος στερεών έξοδος υγρών μέσω βαρύτητας
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Decanter Flottweg για το διαχωρισμό στερεών από υγρά με εξαγωγή της υγρής φάσεις μέσω βαρύτητας.

Γραμμή παραγωγής ελαιολάδου στην Κίνα.
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τροφοδοσία

έξοδος στερεών έξοδος ελαιολάδου μέσω βαρύτητας

έξοδος νερού 
μέσω πίεσης
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Flottweg Tricanter® (3ΦΑΣΙΚΟ Decanter)
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FLOTTWEG ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ
Για Λάδι Ανώτερης Ποιότητας
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Για το διαχωρισμό λαδιού, νερού και στερεών, χρησιμοποιούνται δια-
χωριστήρες με αυτόματο σύστημα καθαρισμού του τυμπάνου. Μέσω
ενός σταθερού σωλήνα τροφοδοσίας το προϊόν προς διαχωρισμό ει-
σάγεται στο εσωτερικό του τυμπάνου το οποίο περιστρέφεται σε υψη-
λές ταχύτητες. Η ροή του προϊόντος διαχωρίζεται σε πολλαπλά λεπτά
στρώματα από τα πιάτα και δημιουργείται μια μεγάλη επιφάνεια. Εκεί
τα διαχωρισμένα υγρά ρέουν στο πάνω μέρος του τυμπάνου, όπου το
λάδι εκκενώνεται υπό πίεση μέσω ενός impeller. Το διαχωρισμένο λάδι
εκκενώνεται από το τύμπανο μέσω βαρύτητας πάνω από ένα δακτυ-
λίδι. Λόγω της υψηλής φυγόκεντρης δύναμης, τα διαχωρισμένα στερεά
οδηγούνται πάνω στα τοιχώματα του τυμπάνου. Χρησιμοποιώντας
ένα υδραυλικό σύστημα στον πάτο του τυμπάνου, τα στερεά αυτά
αποβάλλονται με μέγιστη ταχύτητα. Το υδραυλικό σύστημα στο δια-

τροφοδοσία

έξοδος
στερεών

έξοδος ελαιολάδου
έξοδος νερού
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ Flottweg για το διαχωρισμό 2 αδιάλυτων μεταξύ τους
υγρών με ταυτόχρονο διαχωρισμό στερεών

Χειριστήριο

χωριστήρα Flottweg AC επιτρέπει την κατά πε-
ρίπτωση μερική ή ολική απολάσπωση. 
Η διαδικασία ανοίγματος/κλεισίματος του τυμ-
πάνου επιτυγχάνεται με μια ριπή νερού ακριβώς
πριν την απολάσπωση. Σωληνοειδείς βαλβίδες
παρέχουν τη σωστή αναλογία του απαιτούμενου
νερού.

Ένας ισχυρός και χαμηλής συντήρησης ιμάντας
χρησιμοποιείται για τη μετάδοση της κίνησης. 
Το μοτέρ ελέγχεται μέσω ενός μετατροπέα συ-
χνότητας ο οποίος εξασφαλίζει μία ομαλή εκκί-
νηση μέχρι τη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας
καθώς και ένα ομαλό σταμάτημα.

Η παρακολούθηση και ο χειρισμός του διαχω-
ριστήρα γίνεται μέσω μιας μοντέρνας μονάδας
PLC.
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Οφέλη

• Ελάχιστες απώλειες κατά τη διάρκεια απολάσπωσης χρη-
σιμοποιώντας τη δυνατότητα της πλήρως αυτοματοποιημέ-
νης μερικής απολάσπωσης.

• Μειωμένη επαφή με τον αέρα λόγω κλειστής κατασκευής
της τροφοδοσίας και εκκένωσης λαδιού (μέσω impeller).

• Ευκολία στο χειρισμό.  Η συνεχής και αυτόματη λειτουργία
ελέγχεται μέσω PLC.

• Μειωμένος χρόνος απολάσπωσης με αυξημένη δυνατότητα
καθαρισμού.

Μετά τον πρώτο διαχωρισμό με τα Flottweg Decanter/Tricanter® ένας
δεύτερος διαχωρισμός με το διαχωριστηρα Flottweg είναι κρίσιμος για
την ποιότητα του λαδιού, την απόδοση και την συνολική αποδοτικό-
τητα της έκθλιψης.

Οι διαχωριστήρες Flottweg σειρά AC εκτελούν μερικό και ολικό άδει-
ασμα του τυμπάνου (απολάσπωση) σε οποιοδήποτε συνδυασμό. Η
λειτουργία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη μέσω PLC. Η μερική απο-
λάσπωση έχει ως αποτέλεσμα σχεδόν το μηδενισμό της απώλειας λα-
διού. Επιλέγοντας την ολική απολάσπωση, το τύμπανο παραμένει
καθαρό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Ανάλογα με την ποιότητα της ελιάς και τις συνθήκες λειτουργίας του
ελαιοτριβείου σας, μπορείτε να προγραμματίσετε εύκολα έναν αντι-
προσωπευτικό συνδυασμό.



Η εικόνα δείχνει το ρυθμιζόμενο διάφραγμα στην μέγιστη
θέση του (μέγιστη διάμετρος).

Συσκευή τροφοδοσίας και εξαγωγής με μοχλό
ελέγχου για το ρυθμιζόμενο διάφραγμα ( im-
peller) του Flottweg Tricanter®

Διάμετρος ρυθμιζόμενου διαφράγματος
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ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ 
DECANTERS FLOTTWEG ΜΟΝΑΔΙΚΑ

Η βέλτιστη απόδοση σε όρους απάλειψης λαδιού, ξήραν-
σης πυρήνα και ενεργειακής κατανάλωσης ακόμα και με
διαφορετικές ποιότητες ελιάς και συνθήκες λειτουργίας
επιτυγχάνεται, εκτός από τον ειδικά σχεδιασμένο κοχλία
και από:

ΜΕΙΩΤΗΡΑ (VFD) 
Το τύμπανο κινείται μέσω ενός μοτέρ ελεγχόμενης μεταβλη-
της συχνότητας που επιτρέπει την προσαρμογή της ταχύ-
τητας του τυμπάνου διατηρώντας μια σταθερή σχέση στη
διαφορική ταχύτητα.

FLOTTWEG SIMP DRIVE®

Ο κοχλίας κινείται ανεξάρτητα από το τύμπανο με ένα δεύ-
τερο μοτέρ και μέσω ενός εδικού κιβωτίου ταχυτήτων. Αυτό
επιτρέπει τον έλεγχο της διαφορικής ταχύτητας μέσω
ροπής, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα  την  καλύτερη από-
δοση σε λάδι και ένα πιο ξηρό πυρήνα στις 3φάσεις. Το
Flottweg Simp Drive® μας επιτρέπει την περιστροφή του κο-
χλία ενώ το τύμπανο είναι σε στάση, με αποτέλεσμα να
αδειάζουμε το περιεχομένο του τυμπάνου ολοσχερώς και
με ευκολία.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ
Για το βέλτιστο διαχωρισμό νερού-λαδιού παρέχεται ένα
σύστημα υψηλής ακρίβειας σεταρίσματος διαφραγμάτων
στην έξοδο των υγρών. 
Το Flottweg Tricanter® με impeller επιτρέπει μια συνεχόμενη
ρύθμιση διαφραγμάτων ακόμα και κατά τη διάρκεια λει-
τουργίας.
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Προσαρμοζόμενη διαφορική ταχύτητα εξαρτώμενη από την ροπή μέσω του
Flottweg Simp Drive®

Μοτέρ τυμπάνου

Μοτέρ κοχλία
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Η εικόνα δείχνει το ρυθμιζόμενο διάφραγμα στην ελάχιστη-
θέση του (ελάχιστη διάμετρος).
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ 
Όλα τα μέρη που εκτίθενται σε φθορά προστατεύονται με επιστρώσεις
σκλήρυνσης, bushings, και ένθετα. Τα bushings και τα ένθετα αντικα-
θιστώνται εύκολα ακόμα και στο ελαιοτριβείο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 
Τα Flottweg Decanter και Tricanter® μπορούν να εξοπλιστούν με χειρο-
κίνητο σύστημα λίπανσης. Όλα τα ρουλεμάν λιπαίνονται με απλό χει-
ρισμό. Η λίπανση με ψεκασμό λαδιού προσφέρεται προαιρετικά στο
μηχάνημα Z6E.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Τα μοντέλα Z4E και Z5E είναι εφοδιασμένα με καλύμματα για το τύμ-
πανο και το μειωτήρα, τα οποία μπορούν να ανοιχτούν ακόμα και από
ένα μόνο άτομο χωρίς την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί κάποιο ανυψω-
τικό μέσο. Για το service και τις επισκευές ο σχεδιασμός έχει γίνει έτσι
ώστε το τύμπανο/κοχλίας να μπορεί να σηκωθεί ολόκληρο σαν ένα κομ-
μάτι.  Ο μειωτήρας είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην
έρχεται σε απευθείας επαφή με κάποιο απο τα στοιχεία της ελαιοζύμης
(νερό, λάδι, πυρήνας) εξασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή, ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του.

Οφέλη
• Μέγιστη απάλειψη ελαιολάδου (βιομηχανική απόδοση) με

κοχλία ειδικά σχεδιασμένο για το ελαιόλαδο στις 2 και 3 
φάσεις.

• Υψηλή ξηρότητα πυρήνα στην 3φασική λειτουργία με τον
έλεγχο της διαφορικής ταχύτητας μέσω ροπής (Flottweg
Simp Drive®).

• Μεγάλη διάρκεια ζωής με πολλαπλή προστασία κατά της
φθοράς βασισμένη σε εμπειρία δεκαετιών.

Κεντρικό λιπαντικό σύστημα (χειροκίνητο)

Αυτόματο σύστημα λίπανσης

Λιπαντικό σύστημα με ψεκασμό λαδιού



ΥΨΗΛΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΣΩ 2ης ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ
Αυξάνοντας την Ανάκτηση Ελαιολάδου
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Τα Flottweg Decanters και Tricanters® είναι βελτιστοποιημένα για μέ-
γιστη απόδοση στην ανάκτηση λαδιού. Παρόλα αυτά, η μέγιστη τε-
χνικά ανάκτηση κατά τον πρώτο διαχωρισμό κυμαίνεται τυπικά μεταξύ
85 - 91%, γεγονός που οφείλεται στην ποικιλία της ελιάς, τη θερμο-
κρασία και τις διάφορες παραμέτρους λειτουργίας.

Η ελαιοζύμη, μετά τον πρώτο διαχωρισμό, εμπεριέχει μια ποσότητα
ελαιολάδου που αξίζει να ανακτηθεί. Εξαρτώμενη από την αποδοτικό-
τητα του πρώτου διαχωρισμού δηλ. την περιεκτικότητα του υπολειπό-
μενου ελαιολάδου στον πυρήνα, ένα 50% από το υπολειπόμενο
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ελαιόλαδο μπορεί να ανακτηθεί μεγαλώνοντας
σημαντικά τη μικτή απόδοση σε λάδι. Ο δεύτε-
ρος διαχωρισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί
στις 3 ή 2 φάσεις συνήθως χωρίς καμία προ-
σθήκη νερού. Ωστόσο, μία 3φασική λειτουργία
στο δεύτερο διαχωρισμό θεωρείται καλύτερη
λόγω της χαμηλότερης υγρασίας που έχει ο τε-
λικός πυρήνας, κάνοντάς τον ευκολότερο στο
χειρισμό και καταλληλότερο για μια περαιτέρω
επεξεργασία.

1  διαχωρισμόςος

2 διαχωρισμόςος

ελαιοζύμη
2.0 t ελαιόλαδο
77.5 t νερό

+ στερεά

ελαιοζύμη
βάρος: 100 t 
22 t ελαιόλαδο
78 t νερό
    + στερεά

ελαιόλαδο
20 t ελαιόλαδο
0.5 t νερό

+ στερεά

ελαιοζύμη
1.1 t ελαιόλαδο
64.0 t νερό

+ στερεά

13.5 t νερό

0.9 t ελαιόλαδο

41 %

απόδοση σε ελαιόλαδο: 91 %

1  και 2 διαχωρισμόςος ος μικτή απόδοση σε ελαιόλαδο: 96 %

Flottweg Decanter (2φασικό)

Flottweg Tricanter (3φασικό)®

απόδοση σε ελαιόλαδο:
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Ισοζύγιο 1ου και 2ου διαχωρισμού
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Ο τρόπος που χρησιμοποιούνται τα υποπρο-
ϊόντα της ψίχας και του κουκουτσιού έχει αλλά-
ξει. Στο παρελθόν, ειδικά όταν η 1η εξαγωγή
γινόταν με την 3φασική διαδικασία λειτουργίας,
στέγνωναν θερμικά τον ελαιοπυρήνα και εξήγα-
γαν το υπολειπόμενο λάδι με οργανικούς διαλύ-
τες. Το στεγνό υπόλειμμα, αποτελούμενο από
στεγνή  ψίχα και θραύσματα κουκουτσιού, ανα-
κυκλωνόταν στο ελαιοτριβείο χρησιμοποιούμενο
σαν καύσιμη ύλη στο μπόϊλερ.

Μετά την εισαγωγή της 2φασικής λειτουργίας, αυτή η διαδικασία έγινε
λιγότερο αποδοτική, διότι ο ελαιοπυρήνας έχει μεγαλύτερο ποσοστό
υγρασίας από την 3φασική λειτουργία ή τη λειτουργία με πρέσες. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα η εξαγωγή του υπολειπόμενου λαδιού να γίνεται
με ένα δεύτερο μηχανικό διαχωρισμό. Ο ελαιοπυρήνας διαχωρίζεται
από τα θραύσματα κουκουτσιού μέσω ενός εκπυρηνωτή. Τα διαχω-
ριζόμενα κουκούτσια είναι αρκετά στεγνά για να χρησιμοποιηθούν ως
καύσιμη ύλη και για παραγωγή ενέργειας. Ο υπόλοιπος ελαιοπυρήνας
γίνεται κομπόστ και χρησιμοποιείται σαν λίπασμα.

Υπόλειμμα που αποκτά αξία



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ FLOTTWEG
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• Έχουμε περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή φυ-
γοκεντρικών μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων 30 χρόνων επι-
τυχημένης διάθεσης μηχανημάτων στον τομέα του ελαιολάδου.

• Μεγιστοποιούμε την εξάντληση του καρπού σε λάδι λόγω του ειδικού
σχεδιασμού των decanter προσαρμοσμένων στις σύγχρονες απαι-
τήσεις της αγοράς.

• Η Flottweg παρέχει μαζί με τους διάφορους συ-
νεργάτες της σε κάθε χώρα, ειδικά συστήματα
σχεδιασμένα για το ελαιόλαδο.

• Μας συστήνουν όλες οι ελαιοπαραγωγικές
χώρες του κόσμου: Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα,
Τουρκία, Β. Αφρική, Μέση Ανατολή, Ασία κλπ.

.

FLOTTWEG AFTER-SALES SERVICE ΠΕΛΑΤΩΝ
Ακόμα και τα καλύτερα μηχανήματα χρειάζονται συντήρηση και ser-
vice. Εδώ και δεκαετίες, η Flottweg έχει εγκαθιδρύσει ένα παγκόσμιο
δίκτυο service αποτελούμενο από θυγατρικά παραρτήματα, υποκατα-
στήματα και αντιπροσώπους, παρέχοντας στους πελάτες της service
και ανταλλακτικά. Οι μηχανολόγοι και οι τεχνικοί μας είναι εκπαιδευ-
μένοι για οποιαδήποτε εγκατάσταση, επισκευή ή συντήρηση.

Η FLOTTWEG ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Τα κεντρικά της Flottweg βρίσκονται στο Βίλ-
σμπιμπουρκ της Γερμανίας (κοντά στο Μόναχο),
με υποκαταστήματα στην Κολωνία και στο Λίπ-
ζιγκ. Έχει επίσης παραρτήματα στην Αυστρία,
Βραζιλία, Κίνα, Γαλλία, Ιταλία, Μεξικό, Πολωνία,
Ρωσία και τις Η.Π.Α., ενώ έχει τοπικούς αντι-
προσώπους σχεδόν σε όλες τις χώρες παγκο-
σμίως. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
www.flottweg.com για να βρείτε το πλησιέ-
στερο σε εσάς.

Flottweg Decanters σε μια τυπική εγκατάσταση ελαιοτριβείου στην Ισπανία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ “MADE IN GERMANY”
Η Flottweg είναι πιστοποιημένη με ISO
9001-και κατασκευάζει τα προϊόντα της
με συμμόρφωση σε όλα τα πρόσφατα
τεχνικά standards.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ Flottweg

* Οι αναγραφόμενοι αριθμοί είναι κατευθυντήριες οδηγίες για πληροφοριακούς και μόνο λόγους. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν χωρίς
προειδοποίηση. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΩΝ FLOTTWEG
Τύπος AC1500-440 FO AC1510-440 FO

Υλικά κατασκευής Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι φτιαγμένα από υψηλής 
ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι, όπως duplex ανοξείδωτο ατσάλι 1.4571 (AISI 316 Ti) κλπ

Max. ταχύτητα τυμπάνου (rpm) 5700 6800
Συνολικές διαστάσεις (L x W x H)* 1500 x 1000 x 1800 mm 1500 x 1000 x 1800 mm

Μικτό βάρος (kg)* 1650 1650
Ηλεκτοκινητήρας τυμπάνου* 11 KW 15 KW

Δυναμικότητα* 1200 l/h 2000 l/h



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ FLOTTWEG DECANTERS ΣΕΙΡΑ CΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ FLOTTWEG DECANTERS ΣΕΙΡΑ C
ΤύποςΤύπος C3E-4C3E-4 C4E/SC4E/S C4E/LC4E/L C4E-4C4E-4 C5E/SC5E/S C5E/LC5E/L C5E-4C5E-4

Υλικά κατασκευήςΥλικά κατασκευής

Max. ταχύτητα Max. ταχύτητα 
τυμπάνου (rpm)τυμπάνου (rpm)

4000 3520 3520 3520 3100 3100 3100

Συνολικές διαστάσεις Συνολικές διαστάσεις 
(L x W x Η)*(L x W x Η)*

2980 x 940 x 900 
mm

3520 x 1140 x 1030 
mm

3520 x 1140 x 1030 
mm

3520 x 1140 x 1030 
mm

4100 x 1520 x 1210 
mm

4100 x 1520 x 1210 
mm

4100 x 1520 x 1210 
mm

Μικτό βάρος (kg)*Μικτό βάρος (kg)* 1735 2660 2660 2760 4940 4940 5060
Ηλεκτροκινητήρας Ηλεκτροκινητήρας 
τυμπάνου (kW)*τυμπάνου (kW)*

18.5 30 30 30 30 30 30

Ηλεκτοκινητήρας Ηλεκτοκινητήρας 
κοχλία (kW)*κοχλία (kW)*

5.5 11 11 11 27 27 27

∆υναμικότητα (kg/h)*∆υναμικότητα (kg/h)* 1800 - 2200 2000 - 3000 3000 - 4000 3500 - 4500 4000 - 5000 5000 - 6000 6000 - 7000

* Οι αναγραφόμενοι αριθμοί είναι κατευθυντήριες οδηγίες για πληροφοριακούς και μόνο λόγους. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Οι αναγραφόμενες δυναμικότητες είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από την ποικιλία και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.

Τα Flottweg Decanters της σειράς C είναι σχεδιασμένα για 2φασική λειτουργία. Το διαχωριζόμενο ελαιόλαδο εξάγεται μέσω βαρύτητας. 

Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι φτιαγμένα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι, όπως
duplex ανοξείδωτο ατσάλι 1.4571 (AISI 316 Ti) κλπ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Flottweg Decanters και Tricanters® ΣΕΙΡΑ Z

* Οι αναγραφόμενοι αριθμοί είναι κατευθυντήριες οδηγίες για πληροφοριακούς και μόνο λόγους. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
** Διαθέσιμα με 1 ή 2 μοτέρ (εκτός των Ζ6Ε & Z8E που είναι διαθέσιμα μόνο με 2 μοτέρ).
*** Διαθέσιμο μόνο ως original 2φασικό ή ως original 3φασικό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ FLOTTWEG DECANTERS ΚΑΙ TRICANTERS® ΣΕΙΡΑ Z**
Τύπος Z4E/L Z4E-4 Z5E/L Z5E-4 Z6E*** Z8E***

Υλικά κατασκευής ‘Ολα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι φτιαγμένα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι, όπως duplex 
ανοξείδωτο ατσάλι 1.4571 (AISI 316 Ti) κλπ

Max. ταχύτητα τυμπάνου (rpm) 4200 4200 3500 3500 3200 2650
Συνολικές διαστάσεις (L x W x H)* 3400 x 1000 x 1200 mm 3400 x 1000 x 1200 mm 4490 x 1590 x 1120 mm 4490 x 1590 x 1120 mm 5180 x 1770 x 1300 mm 6440 x 2000 x 1480 mm

Μικτό βάρος (kg)* 2870 3000 6100 6200 8500 14140
Ηλεκτροκινητήρας τυμπάνου (kW)* 22 22 37 37 45 75
Ηλεκτροκινητήρας κοχλία (kW)* 11 11 22 22 22 37

Flottweg Simp Drive®

Δυναμικότητα (kg/h)* 2000 – 3000 3000 – 4000 4000 – 5000 5000 – 6000 8000 – 10000 15000 – 17000

Τα Flottweg Decanters και Tricanters® σειρά Z είναι διαθέσιμα για original λειτουργία στις 2φάσεις ή για λειτουργία σε 3/2 φάσεις. Στη 2φασική λειτουργία,
το impeller δίνεται σαν επιλογή για την εξαγωγή του ελαιολάδου μέσω πίεσης. Τα Flottweg Tricanters® συνοδεύονται ως standard με impeller για την εξαγωγή
του νερού μέσω πίεσης και του λαδιού μέσω βαρύτητας.
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Flottweg SE
Industriestraße 6-8
84137 Vilsbiburg
Deutschland (Germany)
Tel.: + 49 8741 301-0
Fax: + 49 8741 301-300
mail@flottweg.com
www.flottweg.com

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ

OLIOTECH P.C.

Γραφεία Αθηνών: Ούλωφ Πάλμε 32

Τ.Κ. 157 71, Ιλίσια-Αθήνα

Τηλ.: 210 69 13 516, Fax: 210 77 59 802

Αποθήκες:137o χμ. Αθηνών-Λαμίας

Τ.K. 352 00, Αταλάντη

e-mail: info@oliotech.gr, www.oliotech.gr
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Flottweg Separation Technology –
Engineered For Your Success


