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WRAPPER „ GORĄCY STÓŁ ”
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Oferta + instrukcja obsługi
na urządzenia Wrappery 450; 500; 550

GORĄCY STÓŁ
Urządzenie Wrapper zostało
zaprojektowane specjalnie dla przemysłu
spożywczego i służy do pakowania
produktów takich jak: ser, mięso, owoce,
warzywa, pieczywo i inne.

Jak obsługujemy Gorący Stół?
1. Układamy rolkę folii na tylnych rolkach urządzenia.
2. Otwieramy roboczy stolik.
3. Przeprowadzamy folię wg schematu umieszczonego
na wewnętrznej ściance stolika.
4. Zamykamy stolik.
5. Włączamy obwód płyty grzewczej i ustawiamy
temperaturę.
6. Włączamy obwód teflonowej szyny odgrzewającej
I jednocześnie tnącej folię.
7. Układamy produkt na stoliku, na folii.
8. Zawijamy produkt, odcinamy folię.
9. Przygrzewamy podwiniętą folię na gorącej płycie.

DANE TECHNICZNE

WRAPPER 450

Pakowanie Wrapper’em odbywa się
poprzez zawinięcie produktu w rozciągliwą
folię PCV i przygrzanie jej na gorącej płycie
(możemy także ułożyć produkt na
jednorazowym opakowaniu np. tacce i
zawinąć go wraz z tym opakowaniem).

Oba modele tego prostego w obsłudze
urządzenia są całkowicie zbudowane ze
stali nierdzewnej. Napięcie folii regulujemy
pokrętłem szybkości odwijania
umieszczonym w tylnej części urządzenia
(na osi jednej z rolek).

WRAPPER 500

WRAPPER 550

Długość urządzenia
Szerokość maszyny
Wysokość maszyny
Płyta grzejna
Napięcie
Moc max
Waga

TECHNO Sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen z tytułu zmiany kursu Euro, jak również wszystkich danych bez uprzedzenia
Podane ceny są cenami netto w PLN, do których trzeba doliczyć 23%VAT
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