petainerKeg fitink
TM

Velikost

S - korb

D - korb

A - flach

17,5 mm

17,5 mm

14,5 mm

Konstrukce
Průměr hrotu
Materiály
(všechny potraviny
schválené EU)

POM, PP, TPE nerezová ocel

Možnosti pojistek*

PR & NPR

Spojovací článek

Otočit a zamknout

Otočit a zamknout

Posunutí

* PR znamená uvolnění tlaku a NPR znamená neuvolnění tlaku

Co říkají naši zákazníci

„Linestar jsme si vybrali, protože
vypadá skvěle a snadno se používá jak
při plnění, tak co do manipulace. Od
chvíle, kdy jsme rozšířili naši společnost,
používáme Linestar k zasílání našeho
piva na území Kanady a USA, a export
do Evropy je cenově efektivní.“

„Jednocestný petainerKeg™ byl
zásadní v růstu naší obchodní činnosti,
pomohl nám s cenově efektivním
vstupem na trhy ve Španělsku.
Dougall’s již není pouze lokální pivovar,
neboť polovina naší produkce se nyní
vyváží do celé země”

Isaac Tremblay, prezidenta a
ředitel vývoje
Le Trou du Diable, Kanada

Andrew DouGall, majitel,
DouGall’s Brewery

Kontakt
E: enquiries@petainer.com
W: www.petainer.com
@petainerKeg

petainerKegTM

Věda a petainerKeg

petainerKeg varianty

TM

TM

Patentované plátkové dno

petainerKeg™
Classic

petainerKeg™
Classic s krabicí

Rychlé plnění

petainerKeg™
USD horní část a
pouzdro

petainerKeg™
Linestar pouzdro

Minimální pěnění během plnění
Vysoce kvalitní výkon a natlakovaný
Konzistentní výkonnost
Maximální tlak 7 bar
Vlastní směs PET
Optimální zachování CO2

nebo

nebo

Záruční doba 9 měsíců
Vysoce kvalitní armatury
100% schválené požadavky EU pro potravinářství

petainerKeg specifikace
TM

Funkcere
Objem SKU (l)
Pozice při plnění

Nezávislé testy

• VLB Germany provedli senzorické
hodnocení řady různých piv v nerezových
sudech
• Pivo uložené v sudech petainerKeg™
chutná i po uložení po dobu 9 měsíců

Typ plnění

• Senzorické hodnocení vína potvrzuje, že
víno z petainerKeg™ má vizuální vzhled
stejný jako při uložení ve skleněných
lahvích
• petainerKeg™ nijak negativně
neovlivňuje kvalitu či chuť vína či jiného
nápoje

petainerKeg™ Classic

petainerKeg™ USDre

petainerKeg™ Linestar

15, 20, 30

20, 30

30

Kolmo

Kolmo nebo dnem vzhůru

Dnem vzhůru

Manuální nebo KHS
PETboy

Manuální nebo KHS PETboy
Stávající linka na ocelové sudy

Manuální
Stávající linka na nerezové
sudy

Stohovatelné

Ano

Snadná manipulace

Ano

Prostor pro označení

Ano

Typ fitinku

A, D, S

Provozní tlak

<3 bar, <43,5 psig

Tlak při roztržení

>7 bar, >100 psig

Záruční doba
Recyklovatelnost

9 měsíců
100 %

