AVIDI

Velkommen til KD-Putz

Kære Kunde,
som traditionsbevidst virksomhed har vi stået ved din
side i over 65 år som kvalitetsleverandør og kompetent
problemløser. Nu tager vi det næste skridt og
„individualiserer“ KD-bagepladerensemaskinerne
præcis efter interesserne og behovene i din virksomhed.
Til dette formål har vi opdelt vores produktpalette i to
grupper, som retter sig endnu mere efter dine krav:
Med maskinerne i BASIC-serien stiller vi den billige
begyndermodel til din rådighed, uden dog at give afkald
på kvaliteten hos KD-Putz.
Med COMFORT-serien præsenterer vi dig for et 		
maskintilbud med flere fornuftige ekstra muligheder,
hvilket medfører et maksimum af arbejdslettelse.
Overbevis dig selv:

...nu skal det være en KD!
Venligst,

Birgit Putz
Aut. Ind. Ing.

AVIDI BASIC

AVIDI BASIC

AVIDI Basic
   fra 50 plader pr. dag

STANDARD-udstyr:
•

Komplet chassis af rustfrit stål

•

opklappeligt dæksel i rustfrit stål

•

Indlægshøjde 650 mm

•

effektiv forskraber

•

Maskinbearbejdede indtræksvalser

•

to børster med lynkoblinger

•

Maskinbearbejdede udtræksvalser

•

dugfrit olieringssystem

•

en smudsskuffe i rustfrit stål

Tekniske data Basic / Comfort
Bagepladebredde
Maskinbredde
Maskindybde uden/med olietank  
Maskinhøjde (ved indlægshøjde 850 mm)
Vægt ca.
Motorydelse 400V (3 PH+O+E)

Tekniske ændringer forbeholdes

AVIDI 600
250 mm - 600 mm
950 mm
760 / 870 mm
825 mm (1050 mm)
305 / 335 kg
1,1 kW

AVIDI 800
601 mm - 800 mm
1150 mm
760 / 870 mm
825 mm (1050 mm)
355 / 385 kg
1,1 kW

AVIDI 1000
801 mm - 1000 mm
1350 mm
760 / 870 mm
825 mm (1050 mm)
405 / 435 kg
1,1 kW

AVIDI COMFORT

AVIDI Comfort

AVIDI COMFORT
• Olietank med niveauregulering

   fra 200 plader pr. dag

COMFORT-udstyr:
• Komplet chassis af rustfrit stål
• opklappeligt dæksel i rustfrit stål
• ergonomisk indlægshøjde 850 mm
• effektiv forskraber
• Maskinbearbejdede indtræksvalser
• to børster med lynkoblinger

• Maskinbearbejdede udtræksvalser
• dugfrit olieringssystem
• en smudsskuffe i rustfrit stål

• en pladevogn i rostfritt stål

AVIDI i tværsnit

Tillægsprodukt

Forrensningsudstyr
til AVIDI-maskiner
for en forbedret hulrengøring med integreret
forskraber, gennemgående
pladeføring og opsamlingskar

Forskraber med fjedertryk
Indtræksvalser
præcisionsslebet stålbørste,
med to endestykker og lynkoblinger
Præcisionsslebet kunststofbørste,
med lynkoblinger
Smudsbarierre
Udtræksvalser
Olieringssystem
Olietank (ved AVIDI Comfort)
Smudsbeholder
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