GEA “Plug & Win”
Centrífugas em Skids para
microcervejarias
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GEA “PLUG & WIN”

Quando houve uma época melhor para a fabricação de diferentes tipos de cervejas?
Em todo o mundo, novos cervejeiros estão transformando cervejas artesanais em grandes histórias de sucesso.
E a sua cerveja? A GEA tem as ferramentas adequadas para você.

Maior rendimento a partir dos mesmos recursos:
• 5-10% mais cerveja a partir da mesma quantidade de ingredientes
(dependendo da cerveja e processo)
• Mesma quantidade de cerveja produzida com menor consumo de
energia e horas trabalhadas
• Flexibilidade de aplicações em todo o processo cervejeiro
• Ajuste de turbidez e padronização de produtos de alta qualidade
• Redução ou até eliminação de uso de agentes filtrantes
• O processo de centrifugação diminui o tempo de fabricação da
cerveja cerca de 1/3 quando comparado com a decantação natural,
sem perder qualidade

Diferentes Tamanhos – para cada Cervejaria
As Centrifugas em Skids GEA “Plug & Win” estão disponíveis em quatro versões para cada
tamanho de cervejaria, prontas para a sua necessidade. Todos os skids possuem alta tecnologia e
mais de 120 anos de know-how no mercado cervejeiro.
GEA “Plug & Win” 20

GEA “Plug & Win” 50

Clarificação de Cerveja

até 20 hl / h

Clarificação de Cerveja

up to 50 hl / h

Recuperação de fundo de tanque

1 hl / h

Recuperação de fundo de tanque

2 hl / h

Clarificação de mosto

10 hl / h

Clarificação de mosto

20 hl / h

Dimensões

1500 × 1150 × 1650 mm

Dimensões

1500 × 1150 × 1650 mm

Motor

5.5 kW

Motor

7.5 kW

GEA “Plug & Win” 100

GEA “Plug & Win” 180

Clarificação de Cerveja

up to 100 hl / h

Clarificação de Cerveja

up to 180 hl / h

Recuperação de fundo de tanque

3 hl / h

Recuperação de fundo de tanque

6 hl / h

Clarificação de mosto

50 hl / h

Clarificação de mosto

100 hl / h

Dimensões

1950 × 1400 × 2050 mm

Dimensões

1950 × 1400 × 2450 mm

Motor

15 kW

Motor

30 kW

GEA “PLUG & WIN”

Diversas aplicações em uma
instalação única
As Centrifugas em Skids GEA “Plug & Win” podem ser utilizadas em diferentes aplicações,em
especial para três processos principais na fabricação de cerveja, com o mínimo de modificações e
ajustes. A solução ideal para pequenas e médias cervejarias com grande visão de futuro.
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Vivemos nossos valores.
Excelência • Paixão • Integridade • Responsabilidade • GEA-versity

de 50 países. Fundada em 1881, a companhia é uma das maiores fornecedoras de equipamentos inovadores e
de tecnologias de processos. O GEA Group integra o índice STOXX® Europe 600.

GEA Brasil
GEA Equipamentos e Soluções Ltda.
Av. Mercedes-Benz, 679 - Ed. 4D2
sales.brazil@gea.com

Distrito Industrial
Campinas, SP - CEP 13054-750

Tel +55 (19) 3517.2000

gea.com
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O GEA Group é uma companhia global de engenharia com bilhões de euros em vendas e operações em mais

