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A faze kak töké le te sek az ott honi fõzés hez,
azon ban az élel mi szer ipar ban az ipari mennyi -
ségû fõzés hez nagy és bil lent hetõ üstök szük -
sé ge sek, ame lye ket álta lá ban indi rekt módon
mele gí te nek. Az indi rekt hõközlõ folya ma tok
szol gál tat ják a hõt az ételekhez.

Az fõzõ üst forog, hogy a tar talma meg fe le -
lõen össze ke ve red jen. A for gó át ve zetõ fel -
adata, hogy a mele gí tett köze get az álló nyo -
mó ág ból eljut tassa a forgó üstbe és vissza.
Tipi kus köze gek a gõz és a hõközlõ olaj.

A Maier Heidenheim a világ egyik vezetõ
for gó át ve zetõ gyár tója, amely a for gó át ve ze té -
sek szé les ská lá ját kínálja a leg kü lön bö zõbb
köze gek szál lí tá sára. Pl. „H” soro za tot gõzre,
„HW” soro za tot olajra, „DQ” soro za tot magas
hõmér sék letû olajra vagy a „DX” és/vagy „DP”
sorozatot forró vízre.

Az ipa ri lag fõzött kon zerv éte lek, mint a
vörös káposzta vagy más zöld sé gek, az ins tant 

éte lek, ame lye ket meg fõz nek, majd szá rí ta -
nak, a kényelmi éte lek, mint a hal éte lek vagy
dzse mek ese té ben a Maier for gó át ve ze tõk
min dig kulcs sze re pet játszanak a gyártás
során.

Az élel mi sze rek gyár tása vagy tar tó sí tása a
keres ke de lem szá mára a fej lõdõ orszá gok ban
gyak ran szük sé gessé teszi tört jég alkal ma zá -
sát. Eze ket a kis jég da rab ká kat úgy készí tik,
hogy folyó vizet forgó hen ge ren keresz tül
vezet nek, amely nek bel se jé ben egy spe ci á lis
hûtõ anyag lehûti azt. A for gó át ve ze tést itt arra
hasz nál ják, hogy a hûtõ anya got beve zes sék a
forgó hen ger bel se jébe. A Maier Heidenheim
erre az alkal ma zásra szintén speciális
forgóátvezetõket kínál. 

További infor má ci ó ért kér jük, láto gassa
meg a www.maier-heidenheim.de és a
www.hennlich.hu olda la kat.

Maier Heidenheim

for gó át ve ze tõk
Egy étvágy ger jesz tõen tálalt ízle tes étel rõl, nem fel tét le nül gon do lunk
egy for gó át ve ze tõre. Azon ban, ha bele gon do lunk, majd nem min dent
az ipar ban gyár tot tak, ami a szu per mar ke tek pol cain meg ta lál ható.
Így az sem meg lepõ, hogy az élel mi szer ipar ban szá mos gyár tási folya -
mat hoz for gó át ve ze tés szük sé ges. 

Fõzõ üst; a Maier Heidenheim for gó át ve zetõ eljut tatja a mele gítõ köze get
az álló nyo mó ág ból a forgó üstig és vissza
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