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Novinky a aktuální nabídka
pro pěstitelské pálenice, ovocné lihovary a moštárny
Vážení provozovatelé pěstitelských pálenic, ovocných lihovarů a moštáren,
dovoluji si Vás oslovit s aktuálními informacemi a mimořádnou nabídkou. Pavel Vaněk, J. Hradecký s.r.o., Pacov
Foto prodávaného zařízení pálenice Radvanice

Stručné novinky a aktuality …
 PRODEJ kompletního vybavení zavedené pěstitelské
pálenice Radvanice (Ostrava)
Předmětem nabídky jsou 3 komplety plně funkčních
jednokotlových pálenic s destilačním kotlem o užitném objemu
600 litrů, otop plynem, čerpaní kvasů, ovládací panely,
kouřovody .... Zařízení je ve výborném technickém stavu. K
dispozici je odborný posudek na zařízení, včetně protokolu o
měření síly den kotlů. Prodej pouze celého kompletu pálenice
(jednotlivá zařízení z kompletu nebudou prodávána). Prodej
všech kompletů = zvýhodněná cena.
Zařízení je stále namontované. Odběr možný ihned.
ZÁRUKA, SERVIS a TECHNICKÁ PODPORA VÝROBCE
ZAŘÍZENÍ!
Je možný prodej zařízení pálenic i s výrobním areálem.
Při rychlém jednání velice zajímavá cena !
Technické a obchodní dotazy, zaslání foto mailem a
organizace prohlídky - Pavel Vaněk, tel.: 602 481 424
 Nejnovější realizace:
- nový měděný rektifikační kotel a potrubí pro Tavíkovice
- nová pálenice 300 litrů Štítná nad Vláří.
- nové měděné 2 ks víka a 4 ks dómů pro Podkonice SK
- nový měděný rektifikační kotel pro Lukov
- nové pálenice 150 a 300 litrů Šumvald,
- nová pálenice 600 litrů Michalovce SK,
- nová pálenice 600 litrů Police,
- nová pálenice 300 litrů Jílovice,
- nová pálenice 300 litrů Louny.

 Valná hromada Unie destilatérů dne 29.5.2014. Aktuality z činnosti viz. www.unie-destilateru.cz.
 V současné době probíhá příprava letošního tištěného čísla zpravodaje Destillery. Nabízíme zveřejnění
bezplatného příspěvku k problematice pálení a zpracování ovoce nebo zveřejnění placené inzerce. Cena inzerce
bude stanovena na základě rozsahu dohodou.

ÚSPORA NÁKLADŮ = spalinové výměníky

Drtič ovoce „KACHNA“
s možností změny velikosti drtě

ÚČINNÝ, JEDNODUCHÝA
LEVNÝ způsob využití
odpadního tepla. Možnost
napojení to topné soustavy
objektu nebo na předehřev
kvasů. Různé rozměry a
výkony.
Materiál – nerez.
Využitelný výkon až 20 kW z
jednoho kotle.

Osvědčený spolehlivý a výkonný drtič
jsme vylepšili o vyměnitelné lišty, které
umožňují změnu hrubosti výsledné drtě
Výkon 1-3 t/hod.
Mnoho úspěšných referencí. Více na
www.hradeckypacov.cz
Cena: 29 500,- Kč bez DPH

Cena od 11 500,- Kč bez DPH
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Odpeckovač výpalků i kvasů

J. HRADECKÝ, spol. s r.o. dodává a zajišťuje:

- jednoduchá a
spolehlivá konstrukce
- celonerezové
provedení
- velmi čisté pecky
vhodné ke spalování
- desítky referencí v ČR i
na Slovensku
- volitelné příslušenství
- dodávka s montáží i
bez montáže

 kompletní dodávky a montáž pěstitelských pálenic a
ovocných lihovarů v jednokotlovém i dvoukotlovém
provedení z nerezi i mědi,

Cena: od 42 000,- Kč bez DPH

 nerezové nádoby na skladování, míchání destilátu,
kvasné nádoby, nádoby na úkap + dokap...

 kusové dodávky zařízení pro pálenice opravy,
 modernizace, přestavby na plyn, páru …
 preventivní prohlídky a opravy pálenic,
 výroba a dodávky náhradních dílů, těsnění, armatur...
 drtiče jádrového ovoce,
 odpeckovače výpalků a kvasů,

 ultrazvukové zařízení pro „staření“ destilátů,

Program pro EVIDENCI pěstitelského pálení

 systémy pro dopravu ovoce a čerpání kvasů,

Počítačový program pro vedení kompletní agendy
pěstitelské pálenice od A do Z. Mnoho nastavitelných
parametrů.

 řešení dopravy destilátu pomocí vývěvy (možno
kombinovat s dopravou kvasů),
 zvýšení výtěžnosti a kvality destilátu,

Dodáváme 2 základní verze dle typu provozu pálenice.

 měření síly stěny a opotřebení kotlů, dómů...

Mnoho referencí po celé ČR.

 poradenství, návrh řešení, engineering...

Bližší info najdete na stránkách www.hradeckypacov.cz

 odhad ceny a zprostředkování prodeje použité
technologie.

Drtič ovoce MINI
JEDNODUCHÝ, LEVNÝ,
PŘENOSNÝ.
Oblíbený drtič, který pálenice
mohou půjčovat pěstitelům.
Uzpůsoben pro drcení do
plastových 50 l soudků s
možností jednoduché úpravy i
na větší nádoby. Jako pohon je
navržena ruční elektrická
vrtačka (není součástí dodávky).
Vyrobená drž je vhodná pro
kvašení ovocných kvasů i pro
lisování moštu. Výkon až 400
kg/hod.
Cena: 4 000,- Kč bez DPH
Nespočet referencí mezi pálenicemi i domácnostmi.

Palírna Samotišky 300/100 litrů, pára

Stále držíme skladem! Více na www.hradeckypacov.cz

TRADICE a KVALITA VÝROBY LIHOVARŮ a
PÁLENIC OD ROKU 1876 !

Sídlo J.HRADECKÝ, spol. s r.o.

Úspěšnou sezónu 2014-2015
přeje Pavel Vaněk

Nová pálenice 150 + 300 litrů, ZP „Kouřil Šumvald“
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