
C 68C 80

Tvarovací stroje
KONOMAC

Stroje na výrobu trubiček z listového těsta. Na 
vstupu je vložen návin listového těsta na válečku. 
Dopravníkový pás kontinuálně odvíjí těsto smě-
rem ke kráječi, který řeže těsto po celé šířce na 
pásky. Pásky těsta spadnou pod úhlem na druhý 
dopravníkový pás. Automatický mechanismus 
navine pásek těsta na hliníkový váleček, který 
jednotlivě vypadává ze zásobníku. Dle požadav-
ků zákazníka je možné stroj nastavit na uzavřené 
konce trubičky nebo zcela otevřené. Na jedné 
formě je možné mít jednu trubičku s otevřený-
mi konci nebo dvě trubičky s jedním uzavřeným 
koncem.

Specifikace:
t hliníkové formy o průměru 10 až 20 mm a délce 
80 až 155 mm,
t návin po jedné nebo dvou trubičkách, 
t nerezová, částečně lakovaná ocel.

Vyrábí se ve dvou výkonnostních provedení:

La Cannoncina
t hodinová produkce 840 - 1680 trubiček,
t na stůl nebo s podstavcem,
t rozměry 150 x 80 cm,
t krájení kolečkem,
t příkon 0,01 kW.
t napájení 230V/1PH/50Hz.

La Gianfranco
t hodinová produkce 1320 - 2640 trubiček,
t s podstavcem,
t rozměry 170 x 125 cm,
t krájení gilotinou,
t příkon 0,09 kW.
t napájení 400V/3PH/50Hz.

La Cannoncina 
na stůl

video

La Cannoncina
s podstavcem

tradiční trubičky
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La Gianfranco

trubičky na slano trubičky s kynutým těstem trubičky s uzavřeným koncem

video


