Stainless Steel Engineering

ATT CASE STUDY
Sound and glass protection tunnel for
Przetwórstwo drobiu
brewing industry.

na zaawansowanej linii produkcyjnej
www.att.eu
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KLIENT
Projekt: ESBRO B.V.
Lokalizacja: Wehl, Holandia
Kategoria: Przetwórstwo drobiu

PROJEKT
W 2013 roku ESBRO oddało do użytku nowoczesną ubojnię. Tygodniowo blisko 1,5 mln
kurcząt może być przetwarzanych na wysoko wydajnych liniach produkcyjnych. Jest to
jedna z największych i najbardziej wydajnych ubojni w Holandii, zwłaszcza jeśli chodzi
o automatyzację i technologię pakowania.
Przy projektowaniu odwodnienia ESBRO postawiło na produkty ATT. Dostarczono m.in.
ponad 800 metrów kanałów i pięćdziesiąt wpustów podłogowych.
Nasz zespół był odpowiedzialny za instalację odwodnienia na miejscu, zapewniając
profesjonalne, kompleksowe i szybkie wdrożenie produktów.
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Produkty
Kanał szczelinowy S60, szer. 60 mm, szczelina 20 mm
Kanał standardowy S150, szer. 150 mm
Kanał standardowy S200, szer. 200 mm
Kanał standardowy S250, szer. 250 mm
Kanał standardowy S300, szer. 300 mm
Kanał specjalny S500, szer. dna 400 mm, wys. 400 - 800 mm
Wpust W200, góra kwadratowa 200x200 mm,
odpływ pionowy 110 mm i 150 mm
Wpust W400, góra kwadratowa 400x400 mm, odpływ pionowy 160 mm
Wpust W1200, góra kwadratowa 12 00x1200 mm,
odpływ poziomy 160 mm
Elementy ochronne ze stali nierdzewnej, średnica 114/220 mm
Wykonane na zamówienie stalowe zbiorniki, balustrady etc.
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Produkty
Ilość
340 m
164 m
176 m
20 m
115 m
39 m
42 szt.
6 szt.
3 szt.
123 szt.
5 szt.

Zdjęcia na kolejnych stronach.
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Wraz z innymi konstrukcjami stalowymi
na zamówienie, takimi jak balustrady
i zbiorniki retencyjne - produkty zostały
wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
całkowicie wytrawionej w kąpieli
kwasowej dla uzyskania optymalnej
odporności na korozję.
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Esbro był pierwszym dużym projektem
ATT w krajach Beneluksu. Otworzył
drzwi jako pierwsza ważna referencja
w Holandii.
Po 8 latach otrzymaliśmy ponownie
zaufanie klienta, aby dostarczyć nowe
systemy odwadniające dla rozbudowy
w Wehl.
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