
AUTOMATYCZNA OBKURCZARKA DO KAPTURKÓW, UNI-THECA 1

              

OMBF

Wino spokojne, wino musujące / metoda Charmat, olej i ocet, piwo, cydr i kombucha, likiery i destylaty. 

UNI-THECA 1 jest maszyną o przeznaczeniu UNIWERSALNYM, przeznaczoną do dystrybucji i aplikacji następujących
rodzajów zatyczek, kaptyrków:

Polilaminat i cyna przez obracającą się głowicę
Kapturki z PVC przez głowicę termokurczliwą
Kapturki aluminiowe na szampana, wina musujące przez głowicę pneumatyczną

DANE TECHNICZNE

Wydajność: od 1200 do 3000 b/h w zależności od konfiguracji wymaganej przez rodzaj kapturka.
Rodzaj butelki: szklana – średnica od ø 55 do 115 mm i wysokość od 190 do 375 mm – inne wymiary na zapytanie
Rodzaje kapturków: folie szampańskie, kapturki PCV, zakrętki polilaminatowe



Ciśnienie zasilania powietrzem: 6 barów
Zużycie powietrza przy barze: 1,5 l/sek
Zasilanie główne: 400V 50Hz 3-fazowe (3PH+N+PE) – inne napięcia na zapytanie
Zasilanie obwodu pomocniczego: 24V 50Hz
Całkowita moc zainstalowana: 1,1 kW
Pobór mocy głowicy termokurczliwej: 1200 W
Waga maszyny: 700 kg

OPIS
a UNI-THECA 1 przeznaczona jest dla małych i średnich wytwórców, którzy potrzebują wydajności od 1200 do 3000
butelek/godz.*.(*w zależności od konfiguracji maszyny wymaganej przez rodzaj zakrętek).

Maszyna może być wyposażona w wymienne głowice stosowane w zależności od rodzaju aplikowanych zakrętek.

Regulacja wysokości wieżyczek umożliwia obróbkę różnych formatów butelek.
Ta automatyczna kapsułkownica jest skutecznym rozwiązaniem dla producentów, którzy potrzebują nakładać
różnego rodzaju zatyczki na szklane pojemniki wypełnione produktami takimi jak wino spokojne, wino musujące,
wino musujące, szampan, prosecco, cydr, olej, ocet, kombucha.

Standardowo maszyna wyposażona jest w poziomy magazynek do przechowywania kapturków. Alternatywnie
maszyna może być wyposażona w magazynek pionowy ładowany od dołu.
W przypadku konfiguracji do rozprowadzania, plisowania i wygładzania folii szampana istnieje możliwość
wyposażenia maszyny w odpowiednie urządzenie do pozycjonowania tekstów lub symboli na foliach szampana
w odpowiedniej pozycji. System centrujący składa się z czujnika kontrastu (plamka kolorowa) i/lub czujnika
luminescencji (plamka UV).

Wszystkie elementy maszyny są zaprojektowane tak, aby były łatwo dostępne i łatwe do sprawdzenia, co ułatwia ich
czyszczenie i konserwację, zapewniając w ten sposób długą żywotność.

Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z żywnością
i stopów stali, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Maszyna jest zgodna z dyrektywą maszynową 2006/42 CE

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

1 zestaw części rozmiarowych dla jednego formatu szklanej butelki. Inne formaty na żądanie.
1 instrukcja obsługi i konserwacji
Osłony zabezpieczające zgodne z przepisami UE.
Pudełko z zestawem kluczy do szybkiej interwencji.
Certyfikat zgodności z przepisami UE.

Dane kontaktowe

Destiller - Anna i Seweryn Fabijaniak
ul. Grunwaldzka 37

37-560 Pruchnik
Tel.: +48 660 143 042

E-mail: biuro@destiller.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

 
www.destiller.pl


