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Zaokrąglarka stożkowa CR 59

CR 59
Zaokrąglarka stożkowa

Zaokrąglarka stożkowa do ciasta z olejeniem lub bez olejenia

Właściwości
Maszyna do zaokrąglania kęsów ciasta CR 59 nadaje się do wszystkich gatunków ciasta, takich
jak ciasto pszenne, mieszane ciasto pszenne, cisto wieloziarniste i ciasto pełnoziarniste.
Kawałki ciasta są pobierane przez obrotowy stożek i transportowane specjalnie uformowaną
rynną w górę. Stożek i rynny zostały opracowane z wysoką precyzją. Zachowana jest bardzo
wąska szczelina między stożkiem a rynną, dzięki czemu minimalizuje się obcinanie ciasta.

Zalety
- Dobra jakość zaokrąglania
- Dobra separacja kawałków ciasta przy wlocie
- Minimalizacja tworzenia się obcinków
- Dobre przekazanie kęsów ciasta na kolejne maszyny

Wersja seryjna bez olejenia :
- Stożek z żeliwa, teflonowany
- Rynny z odlewniczego aluminium, teflonowane od wewnątrz i zewnątrz
- Rama ze stali szlachetnej, niklowana
- Obudowa ze stali szlachetnej, szczotkowanej
- Podstawa ze stali, niklowana z 4 kołami i stopkami mocującymi
- Szafka sterująca

Ilustracja: CR 59 z taśmą odprowadzającą

Wersja seryjna z olejeniem :
- Stożek z żeliwa, teflonowany
- Rynny z odlewniczego aluminium, teflonowane od wewnątrz i zewnątrz
- Rama ze stali szlachetnej, niklowana
- Obudowa ze stali szlachetnej, szczotkowanej
- Podstawa ze stali, niklowana z 4 kołami i stopkami mocującymi
- Szafka sterująca
- Spryskiwanie olejem
- Nadmuch ciepłego powietrza
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CR 59
Dane techniczne
Typ
-K
-M
-G
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Zakres wagi
90 - 700 g
400 - 1600 g
700 - 2200 g

- Wydajność do 2500 szt./godz., silnik elektryczny 1,1 KW, 1400 upm, stożek 27 upm.
- Wydajność 2500 - 3600 szt./godz., silnik elektryczny 1,1 KW, 1400 upm, stożek 39 upm.
- Wydajność 3600 - 5000 szt./godz., silnik elektryczny 1,1 KW, 1400 upm, stożek 57 upm.

Opcje CR 59 bez olejenia
- Taśma doprowadzająca
- Taśma odprowadzająca poprzeczna L=1200 mm
- Taśma odprowadzająca z przeciwstożkiem wyrzutowym L=500 mm
- Nadmuch ciepłego powietrza
- Regulator częstotliwości zmiennej prędkości obrotowej stożka
- Posypywacz
- Posypywacz z własnym napędem
(tylko w kombinacji z taśmą odprowadzającą)
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Wartość przyłączeniowa
- 230/400 V, 3 fazy 50 Hz
- 1,1 kVA

Opcje CR 59 z olejeniem
- Taśma doprowadzająca
- Taśma odprowadzająca poprzeczna L=1200 mm
- Taśma odprowadzająca z przeciwstożkiem wyrzutowym L=500 mm
- Regulator częstotliwości zmiennej prędkości obrotowej stożka
- Olej na stożku i taśmie dzielarki
- Olej na stożku i taśmie doprowadzającej stożka
- Olej na stożku i taśmie doprowadzającej stożka oraz taśmie
dzielarki
- Kontrola natrysku oleju

® = zarejestrowany znak towarowy

Waga
- Netto 375 kg
- Brutto kg

Wszystkie dane są wiążące. Zastrzega się zmiany, służące postępowi technicznemu.

Wymiary
- Długość max 1180 mm
- Szerokość max 1180 mm
- Wysokość max 1.604 mm

