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Łatwy w obsłudze panel sterowania

Programowalna ilość cykli czyszczenia

Wytrzymałe szczotki techniczne

Aż 16 usztywnionych szczotek

0 5
programowalna
ilość cykli

Blachy do
60 x 100 cm*

Łatwo demontowalna pokrywa

Szuflady na okruchy
Wygodny podajnik
Automatyczny start
Mobilna konstrukcja na kułkach
*Standardowo maksymalny rozmiar blach do 60 x 80 cm, możliwość przygotowania dla większych nawet 60 x 100 cm.
+48 (52) 302 00 73
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Jednoosobowa praca
Skróć czas pracy Twojego personelu
Zmniejsz ilość osób obsługujących do jednej osoby
Zachowaj swoje blachy w higienicznym stanie
Czyść nawet 4 rantowe blachy o różnych wielkościach
aż do opcjonalnie 60 x 100 cm

prosta
jednoosobowa
obsługa
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Czyszczarka
do blach CBP-1
Profesjonalna czyszczarka do blach piekarskich
i cukierniczych produkcji MECH-MASZ jest idealnie
dostosowana do pracy z najczęściej stosowanymi
w branży rozmiarami blach takich jak 400 x 600 mm,
580 x 780 mm, 600 x 800 mm, 6000x 1000 mm
i wszystkimi pośrednimi.
Zakup czyszczarki i jej regularne użytkowanie
gwarantuje utrzymanie blach w należytej czystości
i stanie. Urządzenie może pracować z blachami
zarówno gładkimi jak i perforowanymi, wykonanymi
z różnych materiałów jak stal nierdzewna, aluminium,
stal czarna.
Programowalna ilośćcykli (przejść blachy między
szczotkami) max. 15, zapewnia ustawienie
charakteru pracy maszyny pod konkretne blachy
i ich stopień zabrudzenia. Obsługa jest
jednoosobowa a czyszczona blacha wraca
zawsze z powrotem do operatora.
O uniwersalności urządzenia świadczy również fakt
iż możliwe jest stosowanie blach nawet 4 rantowych
o wysokości rantu do 25 mm. Zabrudzenia gromadzą
się pod czyszczarką na wysuwanej, łatwej do
opróżnienia półce.

Urządzenie w pełni mobile, na kółkach, po
skończonej pracy bez wysiłku można maszynę
odstawić w miejsce dla niej przeznaczone.
Całość konstrukcji jest poddawana operacji
kuleczkowania dzięki czemu powierzchnie są
maksymalnie gładkie i higieniczne.
Łatwy dostęp do szczotek czyszczących znacznie
ułatwia ich pielęgnację oraz ewentualny nadzór.
Aż 16 szczotek czyszczących po 8 sztuk w rzędzie
zapewnia pożądane efekty pracy. W porównaniu
do innych konkurencyjnych rozwiązań stosujemy
szczotki wzmacniane, dodatkowo klejone co
przedłuża ich żywotność i zapewnia odpowiedni
trzymanie się „włosia”.
Prowadnica przednia i tylna są demontowalne, co
w przypadku dłuższego nie użytkowania urządzenia
zapewnia minimalną ilość miejsca jaka jest
potrzebna do przechowania maszyny.
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16 szczotech
w 2-ch rzędach

mobilna
na kółkach

blachy nawet
4 rantowe

stal nierdzewna
AISI 304
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Najważniejsze
funkcje

Wygodna obsługa

16 szczotek w 2-ch rzędach

Szuflady na okruchy / łatwe czyszczenie

Wytrzymałe szczotki techniczne

Mobilna konstrukcja

Solidna nierdzewna konstrukcja
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dokładne
parametry

DANE TECHNICZNE
Wymiary: 2234 x 630 x 1372[mm]
Zapotrzebowanie mocy: 0,75 kW
Zasilanie: 400 Volt / 3 / 50 Hz
Napięcie sterowania: 24 Volt
Masa: 205kg
Maksymalny wymiar blach: do 600 x 800 x 22H [mm]

*Opcjonalnie przygotowanie do blach 600x 1000 mm
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Lider w branży
Firma MECH-MASZ Szczeciński
Sp. z o.o. Sp. k. założona w 1986r.,
to lider branży wśród polskich
producentów maszyn
do piekarni i cukierni.
Od 33 lat głównymi cechami wyróżniającymi markę
MECH-MASZ są dopasowanie do wymagań klientów
oraz doskonała jakość wyrobów.
Jesteśmy obecni na wszystkich najważniejszych targach
piekarskich i cukierniczych w Polsce i Europie. Organizujemy
coroczne spotkania dla piekarzy i cukierników połączone
z wypiekami i prezentacją siedziby. Obecnie firma produkuje
ponad 50 modeli urządzeń, pełna oferta to ok. 800 pozycji.
Sprzedaż wyrobów kierowana jest dla klientów na rynku
rodzimym a eksport odbywa się do ponad 30 krajów świata.

Firma posiada certyfikat ISO 9001 : 2015

Inwestujesz w przyszłość

MECH-MASZ Szczeciński

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Jaroszewo 80

mechmasz@mech-masz.com.pl

tel.: +48 (52) 302 00 73
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