W 1933 roku w Wiedniu mgr-inż. Ernst P. Fischer
wynalazł i wyprodukował jako jeden z pierwszych na
świecie, płytowy wymiennik ciepła. Konsekwentny dalszy
rozwój produktów przez wiele dziesięcioleci, gwarantuje
naszym klientom najwyższą jakość, precyzję i
niezawodność. Cieszy nas to, że nasze produkty są dziś
zaliczane do jednych z najlepszych na rynku
międzynarodowym.
Wysoką niezawodność i trwałość naszych produktów
zapewnia proekologiczne i ekonomiczne zastosowanie w
każdym zakładzie przemysłowym.

• Płytowe wymienniki ciepła
Na podstawie szerokiego asortymentu produktów
dla różnych dziedzin przemysłu, jesteśmy w stanie
spełnić wszystkie wymagania techniczne dotyczące
wymienników ciepła.

• Pompy odśrodkowe
Oprócz naszej standardowej oferty, oferujemy także
pompy, które są specjalnie dostosowane do
wymagań klienta.

• Urządzenia pasteryzacyjne
Jesteśmy dumni, że prawie wszyscy znani
producenci napojów korzystają z naszych
produktów i mają zaufanie do naszej jakości i
obsługi.

FISCHER Maschinen- u. Apparatebau GmbH

W naszym obszernym magazynie „części zapasowych”
oferujemy elementy do wszystkich maszyn, odbiorników
i urządzeń, które zbudowaliśmy w ciągu ostatnich
dziesięcioleci. Krótko terminowe dostawy komponentów,
jak również wysoko wykwalifikowani technicy serwisowi
są dostępni dla naszych klientów.
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Płytowe wymienniki ciepła
najwyższej jakości

Żywność i napoje

Urządzenia pasteryzacyjne
Fischer jest jednym z wiodących producentów
płytowych wymienników ciepła. W zależności od
wielkości, wykorzystania i wydajności cieplnej,
oferujemy efektywne kosztowo rozwiązania, maszyny i
urządzenia, mając na uwadze ochronę środowiska.

Tworzymy i optymalizujemy produkty specjalnie do
wymagań przemysłu spożywczego.
Szukają Państwo fachowej porady doświadczonych
technologów? Będziemy zachwyceni pomagając Państwu
w realizacji Państwa projektów.

Zastosowania przemysłowe
Oferowane przez nas wysokiej jakości i wydajności płytowe
wymienniki ciepła zostały zaprojektowane specjalnie do
zastosowań przemysłowych. Wysoki transfer ciepła przy
umiarkowanych stratach ciśnienia gwarantuje efektywne
dopasowanie do różnorodnych wymagań.

Fischer jest nowoczesną firmą inżynieryjną pozyskującą
nowych klientów, dzięki wykwalifikowanej kadrze
pracowniczej, która posiada wieloletnie doświadczenie.
Zespół, który w każdej chwili służy Państwu
kompetentną i fachową pomocą.

Nasz własny asortyment produktów sięga od pomp
spożywczych, płyt do wymienników ciepła,
higienicznego zaworu sterującego, aż do całych
urządzeń pasteryzacyjnych sterowanych komputerowo.
FISCHER urządzenia pasteryzujące znane są ze swojej
wysokiej jakości i niezawodności. Projektujemy i
budujemy te urządzenia, aby spełnić wszelkie
wymagania klientów.

Nasze pompy odśrodkowe wykonane są z wysokiej
jakości stali nierdzewnej i są zaprojektowane
specjalnie dla przemysłu spożywczego. Dostępne są
w zakresie mocy do 1600 m3/h przy 250 kW.
Oczywiście, nasze pompy idealnie nadają się do
czyszczenia CIP.
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Soki owocowe i koncentraty
Mleko i produkty mleczne
Wina i alkohole
Wine and Liquors
Ketchupy i sosy
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Uzdatnianie wody / Inżynieria środowiska
Technika grzewcza i klimatyzacyjna
Przemysł petrochemiczny
Przemysł Chemiczny
Przemysł farmaceutyczny
Przemysł celulozowy
Budowa elektrowni

