
MAUTING REALIZUJE VELKÉ ZAKÁZKY DO CELÉHO SVĚTA 

 

Mauting je český výrobce  udírenské a masné techniky, jenž podniká ve svém oboru přes 27 let. Za tuto 
dobu se export zařízení  rozšířil do celého světa, do 80 zemí na všech kontinentech.  V současnosti patří   
Mauting mezi lídry na trhu ve svém oboru a získala tak místo  předního a významného dodavatele 
kvalitních strojů a zařízení pro masný průmysl. Společnost má vlastní vývojové středisko, konstrukci 
a projekci. Během svého působení firma navrhla, vyrobila a dodala  přes 4500 udírenských, varných a 
zchlazovacích komor a přes 330 klimakomor.  

O klimakomory Mauting se systémem proudění vzduchu CrossFlow a DAF  je velký zájem ze strany 
výrobců masných výrobků. Tato zařízení zabezpečují vhodné podmínky pro fermentaci, zrání a sušení  
trvanlivých salámů i sušených mas a odebírají vlhkost, která se uvolňuje  z výrobku. Klimakomory 
zajišťují  vyrovnanou kvalitu, urychlení procesu a zlepšení ekonomiky provozu.  

Na konci roku 2019  proběhla velmi úspěšná realizace zakázky  pro ruského zákazníka, kterému 
Mauting dodal komplex klimakomor  pro tepelné opracování výrobků. Mauting navrhl, vyrobil a 
realizoval montáž 2ks dozrávacích komor KMD na 198 vozíků se systémem proudění CrossFlow a 5 
kusů zakuřovacích komor KMZ 36 se systémem proudění DAF2, viz. foto. 

DAF a CrossFlow zabezpečují nejdokonalejší rovnoměrné osušení ve všech místech komory a zajišťují 
největší možné odvlhčení bez snížení kvality produktu. Systém umožňuje libovolně upravit distribuci 
množství vzduchu shora, nebo zespodu, aby bylo zabezpečeno co nejrychlejší osušení produktu na 
požadovanou aktivitu vody. Při použití systému se výrazně redukuje nebezpečí vzniku nechtěných plísní 
a jiných nákaz a nebezpečí „kroužkování“. Díky střídavému proudění  je zajištěna  vysoká rovnoměrnost 
při vysokém odvlhčení. 

Nejvhodnějším řešením pro uzení teplou cestou je vybavení provozu udírenskou komorou UKM Classic. 
Komory Classic zajišťují   nízké tepelné ztráty ( procesy se odehrávají uvnitř izolovaného  boxu), vysokou 
rychlost opracování a minimální hmotnostní ztráty. Jedním z větších projektů v poslední době  byla 
například instalace  3 ks čtyřvozíkových udírenských komor UKM Classic u zákazníka v Bělorusku, viz. 
foto. 

Pro největší masokombinát v Rusku nedávno Mauting navrhl, vyrobil a montoval  6 ks osmivozíkových  
udírenských  komor s parním ohřevem ve SMART provedení, typ UKM 2008.D, 3 zchlazovací 
osmivozíkové komoru typ ZKM 2008 a dozrávací komoru KMD na 240 vozíků s patentovaným 
systémem proudění vzduchu CrossFlow.  Zákazník je se zařízením velmi spokojen.  

Jak klimakomory  tak udírenské, varné  a zchlazovací komory MAUTING se osvědčily  po celém světě  od 
ruského trhu až po Ameriku. 

 

 

 

 


