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Przedstawienie firmy Bertoli

• Misja

– Wizja. Osiągniecie pozycji lidera na rynku homogenizatorów tłokowych.

– Misja. Wnosić trwałe innowacje, optymalizować serwis zapewnić niezawodne i funkcjonalne rozwiązanie..

• Historia

– 1974 założenie firmy

– 1996 opatentowany system centrowania tłoków

– 1999 ISO Q9001

– 2009  zawór Margherita

– 2009 „Bertoli Tools”

– 2013 przejęcie firmy HPM

– 2015 włączenie do grupy Interpump

• Zakres działalności

• Współpraca

• Zespół
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1974 Bertoli
foundation 

1988 Machine 
serial number 
S/N 500 

1990 Bertoli in 
Rossi & Catelli 
Group

2012 Machine 
serial number 
S/N 3000 

2015 Bertoli in 
Interpump Group

End of 2015 
reached  

S/N 3700

Bertoli
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2 fabryki: Bertoli homogenizatory i

Bertoli Tools

44 kraje w których są fabryki Interpump

400 maszyn rocznie

3000 zainstalowanych maszyn

Bertoli
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Nowoczesna hala produkcyjno 
magazynowa

Bertoli
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90% komponentów maszyny produkowane

przez Bertoli, pozwala na kontrolowanie jakości 

już na etapie zakupu materiału.

Bertoli
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• ISO 9001 Certyfikat

• ISO 14001 Certyfikat

• GOST Certyfikat (Russia)

• 3A Certyfikat (USA)

• OHSAS 18001 Certyfikat

Bertoli
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Bertoli na świecie

9

CHINA



10www.optiflow.pl

55%
Klientów decyduje się na wybór homogenizatorów Bertoli.

Bertoli
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Mleczarstwo to druga co do wielkości 

grupa odbiorców naszym maszyn.

Bertoli
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Pompy do mediów 
z cząstkami 

• Dla produktów z 
cząstkami lub dużą 
zawartością suchej masy

Homogenizatory

• laboratoryjne i 
przemysłowe
• Od 10 l/h do
60.000 l/h

Pompy tłokowe

• Niskie, średni i wysokie 
ciśnienie
• Niska, średnia i wysoka 
lepkość

Bertoli
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Homogenizatory Bertoli
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Homogenizacja - podstawy

Turbulencją

Kawitacji

Siłą ścinającym

Uderzeniu

Wysoka prędkość przepływu poprzez zawór 
homogenizujący powodują rozbicie cząstek dzięki:

Homogenizatory wykorzystujemy do stworzenia:
- stabilnych emulsji np. tłuszcze i woda
- jednorodnych zawiesin
Poprzez rozbicie  i równomierny rozkład cząstek.

Głowica 
homogenizująca

Tuleja

Pierścień
homogenizujący

Homogenizatory Bertoli
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Zmniejszenie wielkości cząstek przedłuża
czas potrzebny do sedymentacji i/lub
flotacji.

Pierwszy stopień rozbija cząsteczki 
na mniejsze.

Drugi stopień zapobiega 
agregacji cząstek tłuszczu.

Homogenizatory Bertoli
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1000 bar: 
niszczenie 
komórek

800 bar: emulsje 
kosmetyczne

500 bar: soja, woski

300 bar: ketchup, napoje, 
przeciery

200 bar: produkty mleczne

100 bar: sosy, jajka, soki owocowe

Homogenizatory Bertoli
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Mleko pasteryzowane

Mleko UHT

Mleko skondensowane

Mleko z proszku

Desery mleczne

Napoje mleczne

Likiery mleczne

Śmietanka

Serki

Jogurty

Homogenizatory Bertoli
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Homogenizatory Bertoli
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Opatentowane samocentrujące tłoki 

• Lepsze prowadzenie dzięki dwóm pierścienią

• Zmniejszone zużycie uszczelek

• Zwiększona żywotność tłoków do ~7000h

• Niższe koszty użytkowania

Homogenizatory Bertoli
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Opatentowane samocentrujące tłoki 

Rys. 1 Bertoli – samocentrujące tłoki 2 
pierścienie prowadzące.

Rys. 2 Tradycyjna konstrukcja – tłok pracuje 
pod kątem 1 pierścień prowadzący.

Homogenizatory Bertoli
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Dostępne tłoki:
▪ chromowane
▪ ceramiczne
▪ pokryte węglikiem wolframu

Dostępne elastomery zgodne z FDA
▪ NBR
▪ Viton
▪ EPDM
▪ Poliuretan

Uszczelnienia tłoków:
▪ Standard NBR + bawełna

▪ CH dla ciernych produktów
▪ Kevlar dla wysokich temperatur
▪ Specjalne wykonanie dla ciśnień 

powyżej 600bar 
▪Certyfikowane FDA

Homogenizatory Bertoli
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Wał napędowy

• Podparty łożyskami igiełkowymi*

• Utwardzany przez azotowanie*

• Korbowody chromowane*

* w zależności od wersji maszyna może mieć różne wykonanie

Homogenizatory Bertoli
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Głowica ciśnieniowa

• Materiał stal Duplex SAF2205 
lub Super Duplex SAF2507

• Projektowanie i obliczenia dokonane 
metodą elementów skończonych

Homogenizatory Bertoli
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Nowy dystanser, poprawia 
warunki napływu oraz 

zwiększa domywalność.

Ograniczenie kawitacji

Homogenizatory Bertoli
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Gniazdo zaworu Zawór grzybowy Zawór kulowy

Standardowe aplikacje Media lepkie z cząstkami

Dostępne materiały
• Stelite 20
• Węglik wolframu

Homogenizatory Bertoli
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Korzyści:

• Zużycie wody 20l/h

• Płukanie tworzy tłumik hydrauliczny , 

który zapobiega wibracji

• Chłodzenie i płukanie zapobiega 

blokowaniu 

Homogenizatory Bertoli
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Zużycie wody ograniczone nawet do 80% 
w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.

Woda to najcenniejszy, a w 
krótce jeden z najdroższych 

zasobów naturalnych

BERTOLI HOMOGENIZERS

Homogenizatory Bertoli
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Patent Bertoli:

Powietrzna chłodnica oleju napędzana silnikiem hydraulicznym 
z obiegu ciśnieniowego oleju.

Homogenizatory Bertoli
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Oil

Homogenizatory Bertoli



30www.optiflow.pl

Czujniki wibracji

▪ Silnik

▪ Przekładnia 

▪ Skrzynia korbowa

Planowana obsługa

Homogenizatory Bertoli
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Nr patentu PIIT2 - PR2009A000023

“MARGHERITA VALVE”:
Kolejna generacja zaworu homogenizującego

• Kompaktowy• Niewielkich rozmiarów• Stabilny• Prosty•

Pneumatyczny • Do 30% oszczędności energii

• Zamienny ze standardowym bez dodatkowych części

Obwód zwiększony o 200% 

w stosunku do tradycyjnego 

zaworu.

Rozwinięta powierzchnia 

pracy zaworu, zwiększona

o 30% w stosunku do 

zaworów tradycyjnych.

“Zawór MARGHERITA”“Standardowy zawór”

Taka sama średnica 

zewnętrzna
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W przypadku trudnych i wymagających aplikacji istnieje możliwość dokonania ich badania w laboratorium

w fabryce Bertoli gdzie dokonuje się prób pod różnymi ciśnieniami homogenizacji następnie przy pomocy

mikroskopów i komputerów ocenia się jednorodność homogenizowanej cieczy. Wyniki przedstawione są

klientowi w postaci raportu zawierającego krzywe rozkładu Gausa dla różnych ciśnień homogenizacji.

Homogenizatory Bertoli
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Unhomogenized milk
150 bar 
250 bar 

Homogenizatory Bertoli
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Części zamienne i serwis

• Dzięki zastosowanym innowacją maszyna jest prosta w swojej konstrukcji

• Okresy wymiany tłoków wydłużony w niektórych maszynach nawet do 15000h

• Wysyłka części zamiennych w ciągu 24h

• Możliwość objęcia programem serwisowym

• Szkolenie dla obsługi w fabryce Bertoli

• Lokalna opieka przedstawiciela OptiFlow 

• Konkurencyjne ceny części zamiennych – niskie koszty użytkowania

Homogenizatory Bertoli
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Zawory
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Pompy:

- odśrodkowe

standardowe powrotu CIP
transferowe 
mediów 

Pompy
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Pompy:

- wyporowe

Pompy
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Pompy:

- śrubowe

Pompy
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Pompy:

- sinusoidalne

III. Informacja o zakresie dostaw OptiFlow

Pompy
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Wirówki:

- odśrodkowe

Wirówki
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Mieszadła:

- dynamiczne i statyczne

Mieszacze i mieszadła
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Urządzenia myjące do zbiorników:

- obrotowe kule i turbiny myjące

Kule i turbiny myjące
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Części zamienne:

30% TANIEJ !

:

Części zamienne do 

większości urządzeń 

dostępnych na rynku

•zaworów

•pomp

•wymienników

Części zamienne
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Pytania i odpowiedzi
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