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ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η Βιομηχανία οίνων και ποτών απαιτεί εδώ και

αρκετά χρόνια, τεχνολογίες φιλτραρίσματος οι

οποίες να σέβονται την δομή και τα

οργανοληπτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των

παραγόμενων προϊόντων, αλλά την ίδια στιγμή

να εκτελούνται από κατάλληλα συστήματα τα

οποία να μπορούν να κατεργάζονται

μεγάλους όγκους, με εξοικονόμηση πόρων αλλά

και σε σταθερή, προσαρμοσμένη πάντοτε στις

εκάστοτε ανάγκες, παραγωγικότητα.

Η γκάμα των συστημάτων της Ju.Cla.S. είναι η

απάντηση σε αυτές τις προσδοκίες, καθώς είναι

ο καρπός και το αποτέλεσμα δεκαετούς και

πλέον, τεχνικής & τεχνολογικής πείρας. Είμαστε οι

πρώτοι που πιστέψαμε στις δυνατότητες επιτυχίας

του εφαπτομενικού φιλτραρίσματος (1990) αλλά

και στο αυτόματο μικροφιλτράρισμα μέσω

μεμβρανών (SOFOS ®).

Η έρευνά μας αλλά κυρίως οι εφαρμογές των

συστημάτων σε βιομηχανική κλίμακα, έχουν

δοκιμαστεί στο χρόνο και πλέον έχουν παγιωθεί

και καταξιωθεί μεταξύ των κορυφαίων τεχνολογιών

παγκοσμίως, αποτελώντας μια πλήρη σειρά

συστημάτων φιλτραρίσματος, τα οποία καλύπτουν

τις πιό απαιτητικές ανάγκες των οινοποιείων.
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΕΡΟΧΗΣTHE BEATING HEART OF ENOLOGICAL INNOVATION

▪ MFTC
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΟΙΝΩΝ

▪ MASTERMIND® FILTRATION (MMF)
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΜΕΣΩ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

▪ MFTS
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΟΙΝΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ F.I.

▪ SOFOS®

ΜΙΚΡΟΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ju.Cla.S.

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠO ΤΗΝ JUCLAS
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Η πιο πλήρης σειρά αυτόματων

συστημάτων φιλτραρίσματος

MMF – ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Αυτόματο σύστημα μικροφιλτραρίσματος με μεμβράνες:

με την μεγαλύτερη ακρίβεια επειδή λειτουργεί

αναλόγως με τις επιλεγμένες μεμβράνες.

THE BEATING HEART OF ENOLOGICAL INNOVATION
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MFTS  – ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΟΙΝΩΝ

Αυτόματο σύστημα εφαπτομενικής διήθησης με

Spiral μεμβράνες :

το πιο φίνο επειδή έχει σχεδιαστεί με μεγαλύτερη 

προτεραιότητα στο σεβασμό της ποιότητας του οίνου.

SOFOS – ΜΙΚΡΟΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ

Αυτόματο  σύστημα μικροφιλτραρίσματος με 

μεμβράνες:

το ασφαλέστερο επειδή σε αυτό μπορείτε να 

βασιστείτε για την αποστειρωτική εμφιάλωση.

MFTC  – ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΟΙΝΩΝ

Αυτόματο σύστημα εφαπτομενικής διήθησης με hollow fiber : 

το πιο ευέλικτο αφού μπορεί να διαχειριστεί το

μεγαλύτερο εύρος των απαιτούμενων φιλτραρισμάτων.
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