OSAZOVACÍ JEDNOTKA
Univerzální osazovací zařízení pro malé a středně
velké pekárny.

OSAZOVACÍ JEDNOTKA
► Plechy:
Plechy klasické
Plechy bez hran
Délka plechu až do 2m

► Druhy těst:
Všechny druhy těst

►Výrobky:
Kulaté
Vyvalované
Překládané
Placaté
Např. hot dog,
Hamburger,
Dvojité výrobky

Flexibilní, programovatelná
osazovací jednotka
BA osazovací jednotka je flexibilní,
libovolně programovatelné osazovací
zařízení s možností nastavení
osazovacího profilu. Lze jej použít
v kombinaci s děličkou KE pro dělení
a osazování na plechy až do 2m
délky, přičemž všechny typy výrobků
a těst mohou být následně dotvarovány ručně. Klonky těsta jsou
dopravovány pomocí pásků děličky
KE přímo do osazovací jednotky BA.
Retrakční osazovací pás, který
pracuje nepřetržitě umožňuje rovnoměrné rozestupy mezi výrobky,
přičemž počet řad a sloupců lze
nastavit v programu. V závislosti na
modelu osazovací jednotky, je možné
uspořádání plechů o rozměrech
58x78 cm, nebo 58x98 cm stejně
jako60x40 cm nebo na pás pece o
šířce 160 cm nebo 200 cm.

osazovací jednotky vyžaduje pouze
jednu osobu obsluhy.

Vybavení
Pro účely údržby a servisu je
osazovací jednotka vybavena snadno
demontovatelným krytem a posuvnými dveřmi na zadní straně, které
umožňují snadný přístup.
Osazovací jednotka je zakytována
plechy z nerezové oceli, které jsou
hygienické a rychle a snadno se čistí.
Navíc může být vybavena vyvalovacím zařízením či zdvojovacím
zařízením pro dvojité výrobky. Kromě
toho lze místo vyvalování zvolit zařízení pro vyvalování s překládáním.
Toto vybavení osazovací jednotky
umožňuje vyrábět a přisunovat prosté
kulaté klonky, vyvalované, nebo
vyvalované klonky s překládáním
nebo dvojité klonky.

Snadná manipulace
Z dotykového ovládacího panelu
děličky lze nastavit přesné umístění
výrobků. Stejně lze nastavit a uložit
v řídící jednotce různé programy
osazování, které lze vyvolat ve formě
receptur. Tímto způsobem je snadné
rychle provést změnu programu
osazování. Řízení děličky KE a BA

►Technická data:
Váha stroje:
715 kg
Napětí elektro:
400V/50Hu nebo 230V
Příkon:
1,3 kW
Jištění:
16A

Technická specifikace může
podléhat případné změně.

Osazovací jednotka BA ve spojení s předkynárnou G2-3 (3 min. kynutí)

