
PODNOSZENIE
TRANSPORT

zasilany
akumulatorami

Wózek podnoszący HUB-1
do kotłów ubijaczek cukierniczych



Jedna osoba
wykona

całą
pracę 

zobacz
film na 
stronie Subskrybuj nasz kanał 

www.mech-masz.com.pl+48 (52) 302 00 73

https://www.mech-masz.com.pl/blog/produkt/wozki-podnoszace-do-dziez-ubijaczek-hub-1/
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Zero
wysiłku

łatwiej 
szybciej
wydajniej



Łatwe i sprawne operowanie wózkiem

Regulowana szerokość nóg
współpraca z wieloma ubijaczkami

Zasilane z wydajnych akumulatorów

www.mech-masz.com.pl+48 (52) 302 00 73

Stabilna mocna konstrukcja

Prosty w obsłudze panel sterowania

Wykonanie nierdzewne

Regulowana wysokość płyty



Koniec z dźwiganiem 
ciężkich kotłów!!!!

www.mech-masz.com.pl+48 (52) 302 00 73

Wózek HUB-1
Sam wiesz jak ciężka potrafi być praca w piekarni 
i cukierni. Podnoszenie kotłów, worków, skrzynek 
wpływa na wydajność pacy, a nierzadko się zdarza, 
że prowadzić może do urazów i w efekcie zwolnień 
lekarskich. 

W aktualnych czasach trudno znaleźć pracowników 
i ich utrzymać. To właściciela zadaniem jest 
poprawa warunków pracy. 

Zdrowy, zadowolony zespół Twoich pracowników 
to klucz do sukcesu i rozwoju firmy. 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania 
jakim jest automatyczny wózek podnoszący, bez 
wysiłku następuje odbiór kotłów z ubijaczek, 
przetransportowanie ich do miejsca pracy i dalej 
podniesienie celem wylania masy do form czy blach. 

HUB-1 pracuje w pełni niezależnie, zasilany jest 
na nowoczesne baterie żelowe o dużej żywotności. 
Wskaźnik naładowania baterii cały czas informuje 
użytkownika o posiadanej mocy, a po skończonej 
pracy podłącz HUB-a do zasilania 230 V i nastąpi 
jego automatyczne naładowanie. 

O uniwersalności HUB-a stanowią również 
rozsuwane nogi, których szerokość można 
dopasować do posiadanego modelu ubijaczki. 
Dostosowany jest do pracy z kotłami o pojemności 
do 100 litrów. 

Płyta podnosząca kocioł jest odkręcana i wymienna, 
dzięki czemu można używać wózka do pracy z 
innymi „ciężarami” jak worki, skrzynki, pakiety blach 
i form wypiekowych …

370 - 510  mm
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Urządzenie mobilne na kółkach, łatwe do przemieszczania.

Podnoszenie dzież za pomocą zainstalowanych napędów.

Zasilanie bezpośrednio z akumulatorów, nie ma konieczności podłączenia urządzenia 
do stałego źródła prądu.

Szybkie ładowanie baterii – opcjonalnie system szybkiej wymiany zespołu baterii 
zapewni Ci ciągłą pracę nawet wielozmianową.

Prosty panel sterowania z przyciskami podnoszenia / opuszczania.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów stale informuje użytkownika 
o pozostałej mocy lub ewentualnej konieczności doładowania akumulatorów.

Perfekcja w wykonaniu – wykonanie nierdzewne.

 

automatyczne podnoszenie
i opuszczania kotła

stal nierdzewna
AISI 304

łatwe i bezpieczne
sterowanie

nowoczesne
wydajne akumulatory

maksymalnie
dzieża 100 litrów

MAX
100 l

łatwe operowanie
wózkiem

Wydajne
akumulatory

Automatyczne
podnoszenie
i opuszczanie



Wskaźnik naładowania akumulatorów

Regulowana wysokość płyty
Łatwe do przemieszczania

DANE TECHNICZNE

Solidna konstrukcja

Szybkie ładowanie baterii

Najważniejsze funkcje

www.mech-masz.com.pl+48 (52) 302 00 73

Model: HUB-1
Pojemność dzieży: max 100 l *
Moc: 350 W
Pojemność akumulatora: 2 sztuki po 12 Ah każdy
Czas pracy: ok 8 h
Ładowanie: 230 V
Wymiary: 450 x 756 x 1415 H [mm]
Waga: 83 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia: 1100 [mm] *
Rozstaw nóżek: 370 / 510 [mm] *
* Możliwość dostosowania wg. potrzeb



zobacz
film na 
stronie

Subskrybuj nasz kanał 

Odbieranie kotła bezpośrednio z ubijaczki bez 
konieczności ręcznego przekładania  

Podnoszenie do ergonomicznej wysokości pracy
i opuszczanie automatyczne 

Efektywna praca w każdym miejscu Twojego zakładu 
dzięki zasilaniu na baterie 

Super łatwe przemieszczanie – wózek mobilny na 
kółkach 

Estetyczne wykonanie ze stali nierdzewnej – gładkie 
formy urządzenia proste w utrzymaniu czystości.

Wózki podnoszące
do dzież HUB-1

www.mech-masz.com.pl+48 (52) 302 00 73
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UŁATWIAJ PRACĘ SWOJEGO PERSONELU

ZWIĘKSZAJ WYDAJNOŚĆ DZIĘKI JEDNOOSOBOWEJ PRACY

KONIEC Z DŹWIGANIEM CIĘŻKICH KOTŁÓW!!!!

370 mmmin. 

510 mmmax. 

40 mm
[1,57]

290 mm[11,42]

756 mm

https://www.mech-masz.com.pl/blog/produkt/wozki-podnoszace-do-dziez-ubijaczek-hub-1/


Firma MECH-MASZ Szczeciński 
Sp. z o.o. Sp. k. założona w 1986r., 
to lider branży wśród polskich 
producentów maszyn
do piekarni i cukierni.

Firma posiada certyfikat ISO 9001 : 2015

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.

Lider w branży



Inwestujesz w przyszłość

MECH-MASZ Szczeciński
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Jaroszewo 80

88-400 ŻNIN

POLAND

tel.: +48 (52) 302 00 73

tel.2: +48 (52) 303 12 38

tel.3: +48 (52) 303 12 39

mechmasz@mech-masz.com.pl
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