AVIDI

Welkom bij KD-Putz

Beste klant,
Als traditiebewuste onderneming staan wij u sinds ruim
65 jaar als kwaliteitsleverancier en competente probleemoplosser met raad en daad bij. Nu zetten wij de
volgende stap en „individualiseren“ de KD bakplaatreinigingsmachines exact voor de belangen en behoeften van
uw onderneming. Daarvoor hebben wij ons productenpalet in twee groepen onderverdeeld, die nog beter aan
uw eisen voldoen:
Met de machines van de BASIC serie stellen wij u het
voordelige startersmodel ter beschikking, echter nog
steeds met de beproefde kwaliteit van KD-Putz.
Met de COMFORT serie presenteren wij u een
machine-aanbod met talrijke zinvolle extra‘s, die een
hoge mate van werkverlichting betekenen.
Overtuig uzelf:

…Een KD moet het nu worden!
Birgit Putz
Dipl.Oec.

AVIDI BASIC

AVIDI BASIC

AVIDI Basic
   vanaf 50 platen per dag

STANDAARD uitrusting:
•

Chassis compleet van roestvrij staal

•

Openklapbaar deksel van roestvrij staal

•

Invoerhoogte 650 mm

•

Effectieve voorschraper

•

Intrekwalsen van massief materiaal

•

Twee borstels met snelkoppelingen

•

Uittrekwalsen van massief materiaal

•

Nevelvrij oliesysteem

•

Een vuillade van roestvrij staal

Technische gegevens Basic / Comfort

AVIDI 600

Breedte bakblik
Breedte machine
Diepte machine zonder / met olietank
Hoogte machine (bij invoerhoogte 850 mm)
Gewicht ca.
Motorvermogen 400V (3 PH+O+E)

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

Technische wijzigingen voorbehouden

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 met niveauregeling

   vanaf 200 platen per dag

COMFORT uitrusting:
• Chassis compleet van roestvrij staal
• Openklapbaar deksel van roestvrij staal
• Ergonomische invoerhoogte 850 mm
• Effectieve voorschraper
• Intrekwalsen van massief materiaal
• Twee borstels met snelkoppelingen

• Uittrekwalsen van massief materiaal
• Nevelvrij oliesysteem
• Een vuillade van roestvrij staal

• Een plaatdeponeerwagen van roestvrij staal

AVIDI - een doorsnede

Extra product

Voorreinigingsapparaat
voor AVIDI machines
voor verbeterde perforatiereiniging met
geïntegreerde voorschraper, doorlopende
plaatgeleiding en opvangbak

Voorschraper met veerdruk
Intrekwalsen
Precisiegeslepen staalborstel,
met twee eindstukken en snelkoppelingen
Precisiegeslepen kunststofborstel,
met snelkoppelingen
Vuilafsluiter
Uittrekwalsen
Oliesysteem
Olietank (bij AVIDI Comfort)
Vuilbak
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