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Bezpečná, výkonná a certifikovaná řešení za dobrou cenu

Zdvihací technika
a bezpečnost práce
v potravinářském průmyslu

Jeřáby, kladkostroje, vázací prostředky, traverzy - vše certifikovaná a dekádami prověřená řešení pro 
potravinářský průmysl od Carl Stahl. Ale také bezpečná práce v kádích, na cisternách a samozřejmě 
kdekoliv nad volnou hloubkou. 

Představujeme
JDN MINI FOOD GRADE
Inženýring, výroba, prodej, servis a revize zdvihací 
techniky, to je hlavní doménou společnosti Carl Stahl. 
Dnes ovšem necháme stranou několikasettunové je-
řáby a vrátky vlastní konstrukce a zaměříme se na 
„drobka“, který, dovolím si říci, nastavuje nový bench- 
mark ve zdvihacích zařízeních pro potravinářský 
průmysl a který Carl Stahl používá v realizacích v po-
travinářském průmyslu. Čistota, spolehlivost, odol-
nost, vodotěsnost, omyvatelnost, dobrá cena, to jsou 
základní atributy vzduchového kladkostroje JDN MINI 
FOOD GRADE. Vzhledem ke své specifické kon-
strukci je mini připraven pro práci v nepřetržitém pro-
vozu a návratnost investice přichází vzhledem k eli-
minaci nákladných prostojů velmi brzy. Kryt motoru 
z hliníku bez povrchové úpravy a příslušenství z ne-
rezové oceli, nový a velmi praktický nerezový košík, 
šrouby a matice, to vše je připraveno pro práci v čis-
tém provozu a pro intenzivní mytí. MINI vyžaduje 
pouze drobnou údržbu a na konci své životnosti lze 
všechny jeho součástky recyklovat. Za zmínku jistě 
stojí i fakt, že třída ATEX pneumatického kladkostroje 
umožňuje jeho použití i v prostředí s nebezpečím vý-
buchu a díky svému provedení je vhodný i pro použi-
tí v prostředí s vysokou vlhkostí, chladu i horku. MINI 
je dodáván s kompletním portfoliem příslušenství vy-
robeného z nerez oceli. Pro více informací o nabídce 
zdvihací techniky navštivte stránku www.carlstahl-
-zvedacitechnika.cz. 

Profesionální přístup, který oceníte
V Carl Stahl staví svou obchodní politiku na absolut-
ně bezkonkurenčních službách v předprojektové fázi. 
Samozřejmě i poté se o Vás velmi dobře postarají, 
ale to, co získáte v rámci bezplatných úvodních slu-
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Bezpečnost práce
v potravinářských
provozech
Před pár týdny proběhl ve 
významném potravinář-
ském závodu v ČR dvou-
denní praktický workshop, 
který měl za cíl najít optimál-
ní řešení pro bezpečnou 
práci na cisternách. Zvýšení 
efektivity práce, eliminace 
rizik, praktické seznámení 
zaměstnanců s novými bez-
pečnostními prvky a postu-
py, statické posouzení, tvor-
ba podkladů pro technickou 
dokumentaci - to byly dílčí 
cíle workshopu v režii Carl 
Stahl. Dva dny se měřilo, 
stavělo, zapisovalo, analy-
zovalo, školilo, ale zejména 

zkoušelo. Pokud se zákazník rozhodne prezentova-
ná řešení zakoupit, Carl Stahl nebude za provedený 
workshop nic účtovat. Tento přístup se u zákazníka 
setkal s vřelým přijetím. Tento a další praktické příbě-
hy doplněné galerií fotek z (nejen) potravinářského a 
chemického průmyslu naleznete na referenční strán-
ce webu www.carlstahl-jisteniosob.cz. Doporučujeme 
věnovat několik minut Vašeho času a seznámit se 
s možnostmi bezpečné práce ve výškách a hloub-
kách. A samozřejmě zrealizovat podobný workshop, 
ušití na míru právě vašemu provozu a zkompletovat 
si veškeré potřebné podklady v rámci nezávazného 
pilotního projektu. „Jsem připraven zodpovědět jaké-
koliv Vaše dotazy a přidělit Vám experty dle Vašich 
potřeb,“ říká Pavel Žibrita, obchodní ředitel firmy 
Carl Stahl.

žeb, Vám opravdu pomůže. Můžete se spolehnout, 
že budete mít k dispozici nejen odborníka na použité 
technologie a postupy, ale také administrativně-tech-
nické pracovníky, kteří pro Vás připraví technickou 
dokumentaci špičkové úrovně. Vlastní tým projektan-
tů a statiků Vás vybaví vším potřebným pro stavební 
úpravy včetně statických posudků a technických vý-
kresů. Získáte přístup ke zkušenostem získaným za 
dekády praxe. Bude perfektně porozuměno Vašim 
specifickým požadavkům a návrh řešení bude připra-
ven na míru Vašim potřebám. V servisním týmu Carl 
Stahl naleznete i certifikované revizní techniky a ex-
perty na modernizace a rekonstrukce. Vyzkoušejte 
to, neprohloupíte. 


