
KAPSLOWNICA PÓŁAUTOMATYCZNA

              

OMBF

Kapslownica półautomatyczna przeznaczona do zamykania szklanych butelek kapslami koronowymi.

DANE TECHNICZNE

Wydajność: 500-600 b/godz
Rodzaj butelki: szklana – maksymalna średnica ø 130 mm i maksymalna wysokość 380 mm – inne rozmiary na
zamówienie
Rodzaj zamknięcia: kapsle koronkowe ø 26 lub ø 29
Ciśnienie zasilania powietrzem: 6 barów
Zużycie powietrza: 1,7 l/sek.
Zasilanie główne: 220V 50Hz jednofazowe – inne napięcia na zamówienie
Zasilanie obwodu pomocniczego: 24V 50Hz
Całkowita moc zainstalowana: 0,55 kW
Waga maszyny: 140 kg



OPIS
Półautomatyczna kapslownica przeznaczona jest do winiarni, browarów lub rozlewni innych napojów, które
potrzebują zdolności produkcyjnej do 500-600 butelek/godz.*. (*rzeczywiste zdolności produkcyjne maszyny ręcznej
w dużym stopniu zależą od umiejętności obsługującego ją operatora).

Maszyna składa się z podstawy wyposażonej w wieżyczkę zamykającą oraz wspornika butelki o regulowanej
wysokości; dzięki jego regulacji zmiana formatu w przypadku różnych wysokości butelek może być przeprowadzona
błyskawicznie.

Prezentowana kapslownica przeznaczona jest do kapslowania szklanych butelek zawierających napoje
fermentowane i gazowane, wino musujące, szampana, prosecco, piwo, cydr i kombucha.

Kapsle podawane są automatycznie poza pomocą leja wibracyjnego zasilającego rynnę. Zespół zamykający
wykonany z hartowanej stali pobiera kapsle z rynny i umieszcza je w stożku zamykającym, który może aplikować
kapsle o średnicy 26 mm lub 29 mm.

Prezentowana kapslownia może być używana także do produkcji szampana i wina musującego metodą
tradycyjną/Méthode Champenoise, „bidule” (korek z pierwotnego polietylenu niezawierający PCW, doskonale
przylegający do szyjki butelki w celu zapewnienia szczelności) należy włożyć do szyjki butelki ręcznie przed
zamknięciem kapslem.

Wszystkie elementy kapslownicy są zaprojektowane tak, aby były łatwo dostępne i łatwe do sprawdzenia, co ułatwia
ich czyszczenie i konserwację, zapewniając w ten sposób długą żywotność. Podobnie jak wszystkie maszyny OMBF,
ten model jest w całości wykonany ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych o jakości spożywczej i stopów stali,
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi „Materiałów i wyrobów mających kontakt z żywnością” -
 Rozporządzenie WE 1935/2004.

Maszyna jest zgodna z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

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 naprawy.
Certyfikat zgodności z przepisami CE.
 

OPCJONALNE AKCESORIA
 

Wtrysk CO2 przed zamknięciem

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


