
COMENTARII DESPRE BIO TURBO

AGRO CODLEA SRL, Arad (ROMANIA) – producător legume 
Gheorghe Piper, Administrator
“În Iunie 2012 am achiziționat un sistem Bio Turbo 1000 pe care il folosim în depozitul nostru. 
Pe parcursul acestui an am circulat o cantitate de 1300 de tone de legume în condiții optime 
de depozitare, comparativ cu anii anteriori instalării acestui echipament.  În medie, am păstrat 
legumele de la 3 la 10 zile, fără a li se schimba culoarea, textura și fără a � afectate de diferite 
ciuperci. Legumele și-au pastrat prospețimea pe intreaga durată a depozitarii, bene�ciarii 
nostri, cum ar � Kau�and, Carrefour, Auchan, �ind foarte multumiți de produsele achiziționate.”

CERAVIS SRL , Bacău (Romania) - producător cireșe, vișine, prune, a�ne și mere
Constantin Teodorescu, Manager
“În Octombrie 2012 am investit în Bio Turbo 1000, soluție oferită de Miatech Inc și pe care o 
utilizăm in depozitul nostru în care am stocat mere pe durata perioadei de iarnă. Din momentul 
în care am inceput să utilizăm Bio Turbo am observat reducerea nivelului de etilenă și a 
contaminării încrucișate în spațiul de depozitare, împreună cu crearea de condiții optime de 
depozitare a fructelor proaspete stocate.  Pe durata a 7 luni de depozitare procentul de pierdere 
a fost de 2,5% din cantitatea depozitată. Suntem multumiti de e�ciența sistemului Bio Turbo și 
apreciem rezultatele pe care le-am avut pănă acum.”

Logistic Business Partners Rotterdam B.V  (Netherlands) − Forwarding company
Parte a unui articol despre Bio Turbo, publicat pe www.agf.nl
Probele de aer prelevate nu au semnalat prezența etilenei în camera frigori�că. La începerea 
experimentului nu au existat ciuperci în camera frigori�ca. Depozitarea fructelor Kiwi a durat 
de la începutul lunii Iunie până la sfârșitul lunii August. La sfârșitul lunii August produsele Kiwi 
depozitate sunt încă de foarte înaltă calitate comparativ cu cele primite în cursul lunii Iunie.

"Clienții nostri bene�ciaza de cele mai mari câștiguri �nanciare, pentru că, produsele lor sunt 
acum stocate într-un mediu curat, lipsit de etilenă, ciuperci și bacterii", a spus Hans Janssen de 
la LBP Rotterdam

 

pentru depozitare
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pentru depozitare

BENEFICII

EFECTE POZITIVE 

Extinde Durata de Viață a Produselor Depozitate

Elimină Etilena

Distruge Bacteriile și Virușii

Previne Formarea de Mucegaiuri și Ciuperci

Reduce Mirosurile Neplacute și Contaminarea Încrucișată

Calitatea produselor păstrate în depozit poate � afectată ca urmare a 
condițiilor de depozitare necorespunzătoare.

Mucegaiul, putregaiul, maturarea prematură, scorojirea și pierderea în 
greutate a produselor depozitate sunt unele dintre efectele rezultate. 
În timp ce un nivel ridicat de umiditate relativa ajută la eliminarea 
scorojiriii și a pierderii in greutate a produselor depozitate, problemele 
cauzate de bacteriile din aer și de etilenă (un hormon natural de matu-
rare, eliminat de produsele depozitate) necesită un tratament special.

Acesta este cazul în care tehnologia Bio Turbo de la Miatech iși 
dovedeste e�ciența. Această tehnologie patentată utilizează un 
proces în patru etape pentru a elimina etilena, bacteriile din aer și 
sporii de mucegai. Ea previne cu succes dezvoltarea mucegaiurilor, 
elimină mirosurile neplăcute și reduce pierderile inutile de produse, 
păstrând-le în același timp prospețimea naturală și calitatea.

pro�t crescut

păstrarea calității

reducerea deșeurilor

Acum știți cum funcționează Bio Turbo. Nu există o tehnologie mai bună sau 
mai e�cientă pentru a face față  problemelor cauzate de prezenta etilenei și a 
bacteriilor în procesul de depozitare a produselor dumneavoastră.

Spre deosebire de alte metode, performanța Bio Turbo nu este afectată de 
nivelul ridicat de umiditate asociat depozitarii produselor perisabile.

Îți poți permite cu adevărat neutilizarea tehnologiei Bio Turbo în scopul 
protejarii reputației și pro�turilor afacerii tale? Lasă tehnologia Bio Turbo 
să lucreze pentru afacerea ta  și pentru realizarea bene�ciilor care te vor 
menține competitiv pe piață!

PREZENTARE TECHNOLOGIE

ETAPA FILTRU DE AER

Filtrul de aer îndepărtează praful si particulele 
vizibile din aer.

ETAPA DEZMEMBRATOR DE CELULE

Un produs chimic antimicrobian este aplicat pe 
suprafața unui dezmembrator de celule special 
conceput. Acesta acționează prin străpungerea 
și ruperea membranei celulelor din care sunt 
alcătuite acești agenți patogeni. Cu o rată de 
e�ciență de 99.5% + acest proces stopează 
dezvoltarea lor, distrugându-le celulele.

ETAPA CAMERA DE OZON

Această cameră utilizează efectele pozitive ale 
ozonului pentru a elimina etilena. Ozonul este 
menținut în siguranță în interiorul acestei camere 
fără posibilitate de dispersare în spațiul de 
depozitare.

ETAPA MODUL BIO CLEAN

În aceasta etapă �nală, este utilizat un catalizator 
pentru a transforma ozonul în oxigen curat. 
Catalizatorul crează o reacție de descompunere 
a moleculei de ozon în oxigen curat care este 
eliberat înapoi în mediul inconjurator.
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SISTEMUL
Sistemul Bio Turbo nu numai că elimină problemele cauzate de etilenă și bacterii 
în cel mai avansat mod, dar, totodată, face acest lucru în modul cel mai economic. 
Costurile de exploatare reduse fac din Bio Turbo alegerea cea mai pro�tabilă. 
Ozonul este menținut în sigurantă în interiorul echipamentului, procesul de 
ozoni�care are loc în interiorul sistemului și nu în spatiul de depozitare.

ÎN CONDIȚII 
DE SIGURANȚĂ 

TEHNOLOGIE

UMANĂ

REZUMAT

Putreziri rapide și pierderi semni�cative ale 
produselor depozitate necorespunzator

Durată extinsă de depozitare într-un mediu 
controlat al bacteriilor și a etilenei

Aplicații comune

www.miatech.org/video/BioTurbo/Brochure
Vizionați prezentarea video a tehnologiei Bio TurboBio Turbo 6000 Bio Turbo 1000 Bio Turbo 300


