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Odteraz bude fľašovanie dostupné pre všet-
kých zákazníkov BS vinárske potreby. Za-
čiatkom apríla totiž v  areáli vinárstva Kolby 

v moravských Pouzdřanech oficiálne uviedli do pre-
vádzky úplne novú mobilnú plniacu linku. 
Dodávateľom technológie je spoločnosť Unimarco, 
a.s. Vzájomná spolupráca sa formovala už niekoľko 
rokov, ale ten správny čas nastal až koncom minulého 
roka. Špeciálny jedenásťtonový príves s  pneumatic-
kým pružením bol navrhnutý aj vyrobený v Rakúsku 
a  následne naň bola namontovaná plniaca linka od 
svetového špecialistu, spoločnosti Gai. 

Čo ponúkajú
Súčasťou mobilnej plniacej linky je nielen mikrobiálna 
filtrácia, ale aj možnosť sterilizácie fliaš ozónom. Na 
požiadanie zákazníka sa dá do procesu plnenia zapojiť 
aj sterilná filtrácia, ktorá pozostáva z doskovej pred-
filtrácie a následnej doskovej sterilnej filtrácie. Samo-

zrejmosťou je okrem vákuového plnenia aj možnosť 
prídavku CO2, maximálne do tlaku 0,3 baru. Vinárov 
určite poteší aj skutočnosť, že na tejto linke môžu po-
užiť fľaše až do výšky 400 milimetrov. Samozrejme, 
že okrem možnosti použitia všetkých typov korkov 
je súčasťou linky aj hlavica na skrutkové uzávery. Ako 
bonus ponúka spoločnosť BS vinárske potreby garan-
ciu mikrobiálnej stability všetkých nafľašovaných vín. 

Ako to vlastne funguje
Kapacita plniacej linky predstavuje až tritisíc litrov 
vína za hodinu. Vybavená je dvojfázovou vystrieka-
vačkou, šestnástimi plniacimi ventilmi, ale aj variabil-
ným uzatváracím systémom pre korkové a skrutkové 
uzávery a tiež umožňuje plnenie všetkých typov fliaš 
s priemerom od 60 do 110 milimetrov. Zaujímavosťou 
je, že všetky stanice tejto plniacej linky sú výškovo 
nastaviteľné a  umožňujú plnenie fliaš až do výšky 
400 milimetrov, ale tiež aj menších fliaš s  objemom 

BS vinárske potreby 
s novinkou

Text a snímky: Juraj Mikula

Naši vinári poznajú túto spoločnosť veľmi dobre. Okrem štandardného
vinárskeho a vinohradníckeho sortimentu ponúkajú aj jednu veľmi
praktickú novinku.

Zástupca spoločnosti 
Unimarco Pavel 
Synek (vpravo) 
počas slávnostného 
odovzdávania mobilnej 
plniacej linky Milošovi 
Balgovi, konateľovi BS 
vinárske potreby.
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Vinárstvo Kolby si vybrala spoločnosť BS vinárske potreby za miesto oficiálneho 
uvedenia do prevádzky ich prvej mobilnej plniacej linky.

0,2 litra, používané hlavne na slamové a ľadové vína. 
Súčasťou mobilného plnenia je aj nasadzovač kapsúl 
a možnosť dosycovania vína oxidom uhličitým. 
Modernú linku obsluhujú dvaja pracovníci firmy BS 
vinárske potreby v  spolupráci so zamestnancami vi-
nárstva. Výhodou tejto mobilnej plniacej linke je nielen 
používanie najmodernejšej technológie a profesionál-
na obsluha, ale aj individuálny prístup, časová flexi-

bilita, či kompletný sortiment pre fľašovanie skladom 
k  dodaniu okamžite. Vinárov určite poteší aj správa, 
že pri odbere aj fľašovacieho sortimentu, potrebného 
k plneniu, dostanú ešte dodatočnú zľavu. Použitie lin-
ky vyžaduje mať k dispozícii päťkolíkovú 32A zásuvku 
a zdroj pitnej vody. Ak je toto splnené, s kľudom mô-
žete prenechať jednu z najdôležitejších fáz výroby vína 
na spoločnosť BS vinárske potreby.

S kvalitou mobilnej linky od BS vinárske potreby
bol veľmi spokojný aj riaditeľ vinárstva Kolby Ondřej 
Stejskal.

ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA 
PRE VAŠU BUDÚCNOSŤ

Importér pre Slovensko 
a Českú republiku:

Tel.: +420 577 901 148
E-mail: unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.sk

• Kompletné nerezové prevedenie
• Plnenie tichých aj šumivých produktov: vína, muštu, piva, ciderov
• Technológia plnenia bez prístupu vzduchu
• Možnost uzatvárania všetkými typmi uzáverov:
   korok, závit, korunka, VINO-LOK a iné
• Umývanie a sušenie naplnených fliaš
• Nasadzovanie záklopiek a aplikácia samolepiacich etikiet
• Široké možnosti výberu zostavenia strojov
• Mobilné plnenie na klúč

UMÝVANIE A SUŠENIEPLNENIE ETIKETOVANIE
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