
Akár 100 millió forint
támogatás borászati gépekre!

Pályázzon az Agroázissal!

Borászati gép, technológiai berendezés
beszerzésére  irányuló támogatási kérelem
nyújtható be

2021. április 1. és április 20. között. 
Az Agroázis Kft. a szőlőfeldolgozáshoz, valamint
a borászati technológiához kapcsolódó gépek

teljes kínálatával várja az érdeklődőket! Sőt!

Mi tudjuk tartani a pályázathoz szükséges

rövid szállítási határidőket!



Strazzari
rozsdamentes szőlőszállító pótkocsi
szivattyús vagy csigás ürítéssel

Strazzari
rozsdamentes acél átfejtő garat
szivattyús vagy csigás ürítéssel

Jaklič
Borászati tartályok, hűtőrendszer tervezéssel és kivitelezéssel

A STRAZZARI fogadógaratok használatával gyorsan és élő-
munka-takarékosan végezhetőek a szőlőfogadás és továbbítás 
műveletei. A fogadógaratok INOX AISI 304 minőségű rozsda-
mentes acélból készülnek, szállítócsigával felszereltek és alkal-
masak a billenő platós gépjárművek közvetlen fogadására.

Teljes termékkínálatunk: 
 - borászati erjesztő- és áztatótartályok
 - borászati tárolótartályok
 - úszófedeles tároló- és erjesztőtartályok
 - borászati kétrészes zárt tartályok
 - borászati osztott, zárt tartályok  

Vállaljuk egyedi igényekre szabott hűtőrendszer tervezését és
kivitelezését is.
A hűtőrendszer egy érintőképernyővel ellátott,
okostelefonról vagy számítógépről távvezérelhető központi egységgel ren-
delkezik, amellyel a tartályok hőmérséklete egyenként szabályozható. Hiba 
esetén értesítést küld a rendszer, így távolról is biztonságos üzemeltetést 
végezhetünk.

Az STRAZZARI szüretelő kocsi gyűjtőtartálya INOX AISI 304 minőségű 
rozsdamentes acélból készül. A tartály alján egy áttételi művel meghaj-
tott csigaszerkezet biztosítja a szállított anyag egységes és optimális 
ürítését. Használatával gyorsan és élőmunka-takarékosan végezhetők el 
a szőlőszüret feladatai. A tartály ürítése direkt módon forgóajtóval vagy 
térfogatszivattyúval történhet. Utóbbi esetben a szivattyú meghajtását a 
csigatengely biztosítja. Kapható 3 vagy 4,4 m3-es kivitelben.

Borászati tartályok, hűtőrendszer tervezéssel és kivitelezéssel



Sraml
pneumatikus szőlőprések
A SRAML VP présgépeket a minőség iránt elkötelezett borászoknak ajánl-
juk. A SRAML VP termékcsalád présgépei kiváló minőségű borokat termelő, 
kisebb és közepes méretű pincészetek számára alkalmasak. A SRAML prést 
az átgondolt funkcionális részletek teszik igazán jól használhatóvá, ezáltal 
- meggyőződésünk - kategóriája legjobbja. Alapfelszereltsége többek között 
egy érintőképernyő, amely lehetővé teszi különböző programok tetszés 
szerinti összeállítását és módosítását. A magas követelmények ellenére 
a SRAML VP présgépeket továbbra is felhasználóbarát üzemeltetés jel-
lemzi, mivel a gépkezelés az érintőképernyő segítségével nagyon egyszerű. 
Minden elektronikus vezérléshez tartozik egy manuális kezelőgomb is. A 
présgépek használat után rendkívül egyszerűen tisztíthatók. A SRAML prés 
legnagyobb előnye a gazdaságosság, mivel kiválóan alkalmas kisebb men-
nyiségű szőlő préselésére, mindemellett meglepően magas alapfelszereltség 
jellemzi.

Sraml
automata palackozó monoblokkok

Sraml
címkézőgépek

A berendezések alkalmasak önállóan vagy automata palackozó 
gépsorba építve hengeres üvegpalack öblítésére, töltésére és dugó- 
vagy csavarzárására.

Műszaki adatok:
- teljesítmény: 1000 - 3000 palack/óra
- 9 - 12 db öblítőszeleppel
- 8 - 16 db töltőszeleppel
- 1 - 1 db zárás állomás, akár forgatható toronnyal is választható
- palack vákuumozása és nitrogén injektálás a töltés előtt
   (a bor nem érintkezik levegővel)
- nitrogén injelktálás a palack nyakánál, töltés után - zárás előtt

SRAML automata öntapadós címkéző gépek több címkeállomással, 
kapszulázó egységgel, PVC és polilaminált kapszula kezelése

Műszaki adatok:
- rozsdamentes kivitel AISI 304
- kapszulázó vagy görgőző tartóoszlop
- kapszula felhelyező és termikus egység (PVC)
- kapszulaadagoló egység, levegő leválasztással
- gépsorba építhető
- formátummemorizáló (címke-palack típusmemorizáló rendszer, 
programozható helyekkel)

Sraml
perisztaltikus szivattyúk
Az LPP perisztaltikus szivattyúkat úgy tervezték, hogy külön-
féle folyadékokat szállítsanak különböző viszkozitással, például 
gyümölcslé, bor, tej, olaj. Két kompenzációs kamrával van ellátva, 
amely biztosítja az állandó áramlást és a nyomáskapcsolót a kime-
neten, hogy megvédje a szivattyút a túlterheléstől.

Műszaki adatok:
- teljesítmény: 2000 - 12000 l/h
- nyomás: 3 bar
- rotor sebessége: 10 - 75 fordulat/perc
- sebesség és frekvencia szabályozással, kétirányú működéssel



Legyen szó a szőlészet-borászat bármely lépéséről, az
Agroázisnál biztosan talál rá megoldást! Ajánlatkérésével forduljon 

hozzánk bizalommal, készséggel állunk rendelkezésére!

További kínálatunkért
látogasson el weboldalunkra!

• fém támrendszerek
• szőlőművelés gépei
• professzionális metszőollók
• permeteződrónok
• permetezőgépek
• szőlőszüretelő kombájnok
• szőlőfeldolgozás gépei
• borászati műszerek
• napelemes rendszerek

Észak-Nyugat Magyarország

Gazdig Gergő
termékfelelős

+36 30 255 0604
gergo.gazdig@agroazis.hu

Közép- és Délnyugat-Magyarország

Süli Ramon
termékfelelős

+36 30 957 7253
ramon.suli@agroazis.hu

Kelet-Magyarország

Hagymási Tamás
vezető értékesítő
+36 30 968 0001

hagymasi.tamas@agroazis.hu

• napelemes rendszerek

6782 Mórahalom, Szegedi út 108.
+36 62 280 926

info@agroazis.hu

shop.agroazis.hu Agroázis Cégcsoport facebook.com/agroazis @agroazis

www.agroazis.hu


