áplní Plničky náplní
MINI-FILL TOUCH

Plničky náplní

Plnička s ozubenými koly a dotykovým ovládacím panelem. Dokáže
plnit tekuté i tužší náplně s kousky
až 15 mm v průměru, horké nebo
studené náplně v rozsahu - 10°C až
100°C. Pracovat s touto plničkou
zvládne i rychle zaškolená obsluha. Volitelně elektrická nebo elektricko-pneumatická základna ve
3 výkonnostních variantách 60W,
100W a 230W dle požadované tuhosti náplně.

m paneusky až
áplně v
ničkou

Specifikace:
nastavitelné dávkování
1 - 5000 ml,
nastavitelná rychlost 1 - 100%,
počítadlo dávek,
rychlost až 50 dávek za min.
periodické nebo kontinuální dávkování,
zpětný chod proti odkapávání,
snadno čistitelné díly ze zdravotně nezávadného plastu a nerezu,
napájení 230V/1PH/50Hz.

MINI-FILL
Touch electric

Elektrická plnička s dotykovým ovládacím panevideo
lem. Dokáže plnit tekuté i tužší náplně s kousky až
15 mm v průměru, horké nebo studené náplně v
rozsahu -10°C až 100°C. Pracovat s touto plničkou
zvládne i nezkušená obsluha.

vadné-
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Specifikace:
video
3 modely podle výkonu motoru,
nastavitelné dávkování 1 - 5000 ml,
nastavitelná rychlost 1 - 100%,
5,7“ dotykový ovládací panel,
počítadlo dávek,
DEALER DISCOUNTS FOR:
periodické nebo kontinuální dávkování,
BELDOS PRICELIST 2018 - MACHINES AND OPTIONS
reverzní chod proti odkapávání,
1
BELDOS PROFESSIONAL FOOD EQUIPMENT
MINI-FILL ELECTRO-PNEUMATIC INJECTING & FILLING MACHINE
snadno čistitelné díly ze zdravotně nezávadnéATTENTION! Other discounts apply for the MINI-FILL TOUCH fillingInvest
machine!
less and get more out of the Mini-fill!
ho plastu a nerezu,
color
discount
Do you need a compact affordable machine for precise portion
control, injection, layering and decoration?
standard machines and options ordered
napájení 230V/1PH/50Hz.

Plničky náplní

Plničky náplní

Plničky náplní

MINI-FILL
Touch electric
Vhodné pro produkty:
džemy,
krémy,
jogurty,
muffiny,
ovocné náplně,
kečupy,
majonézy,
ramborová kaše,
rybí pasta apod.

MINI-FILL
Touch electric
Vhodné pro produkty:
džemy,
krémy,
jogurty,
Nádoba 15 litrů
muffiny,
ovocné náplně,
kečupy,
majonézy,
ramborová kaše,
rybí pasta apod.

MINI-FILL TOUCH
Příslušenství:
60 různých příslušenství,
různé hubice na plnění nebo zdobení,
multidávkovací hubice,
výstup průměr 22,2 mm,
výstup dvojitý průměr 11,1 mm,
pneumatické dávkovače,
ohřívací nádoba do 120°C,
stojany,
kompletní sortiment na vyžádání.

Plničky náplní

Nádoba 15 litrů

MINI-FILL
Touch electric

Příslušenství:
60 různých příslušenství,
Příslušenství:
Vhodné pro produkty:
různé hubice na plnění nebo zdobení,60 různých příslušenství,
džemy,
multidávkovací hubice,
různé hubice na plnění nebo zdobení,
hubice, Nádoba 8 litrů krémy,
vpichovátko samostatné průměr 22,2multidávkovací
mm,
jogurty,
Nádoba 8 litrů
vpichovátko dvojité průměr 11,1 mm,vpichovátko samostatné průměr 22,2 mm,
muffiny,
vpichovátko dvojité průměr 11,1 mm,
pneumatické dávkovače,
ovocné náplně,
pneumatické dávkovače,
ohřívací nádoba do 120°C,
kečupy,
ohřívací nádoba do 120°C,
stojany,
majonézy,
stojany,
ramborová kaše,
kompletní sortiment na vyžádání.
kompletní sortiment na vyžádání.

Nádoba 15 litrů

rybí pasta apod.

Model
Mini-fill touch
electric 60W
Mini-fill touch
electric 100W
Mini-fill touch
electric 230W

Použití (viskozita)
měkké produkty

Model
Maximální
rychlost

Mini-fill touch
electric 60W
Mini-fill touch

měkké, polotuhé, electric 100W
provzdušněné
50 dávek/
produkty
min.
Mini-fill
touch
electric
230W
měkké, polotuhé,
provzdušněné,
tužší produkty

Příslušenství:
60 různých příslušenství,
Maximální
Přesnost
Kapacita
Příkon
různé hubice
na plnění
nebo zdobení,
Použití
(viskozita)
Přesnost
Kapacitarychlost
Příkon dávky
(W)
multidávkovací
hubice,nádoby

dávky

nádoby

(W)

vpichovátko samostatné průměr 22,2 mm,
60
vpichovátko dvojité průměr 11,1 mm,
60
pneumatické dávkovače,
měkké, polotuhé,
provzdušněné
50 dávek/
8 nebo 15
100
ohřívací nádoba do 120°C,
3 ml
produkty
min.
litrů
8 nebo 15 stojany,
100
3 ml polotuhé,
kompletní sortiment na vyžádání.
měkké,
litrů
provzdušněné,
230
tužší produkty

Nádoba 8 litrů

měkké produkty

230
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Model
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Mini-fill touch

B

Použití (viskozita)
měkké produkty

B

Maximální
rychlost

Přesnost
dávky

Kapacita
nádoby

Příkon
(W)
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