Tubur

Tervetuloa KD-Putz
Arvoisa asiakas,
perinteitä kunnioittavana yrityksenä olemme olleet yli
65 vuoden tukenasi laatutoimittajana ja osaavana
ongelmien ratkaisijana. Nyt otamme seuraavan askeleen
ja „yksilöllistämme“ paistopeltien KD-puhdistuskoneet
tarkasti sinun yrityksesi toivomuksien ja tarpeiden
mukaisiksi. Tätä varten olemme jakaneet tuotevalikoimamme kolmeen ryhmään, jotka vastaavat vaatimuksiasi vieläkin paremmin:
BASIC-sarjan koneissa annamme käyttöösi edullisen
aloittelijamallin tinkimättä kuitenkaan yhtään KD-Putz
tutusta laadusta.
COMFORT-sarjan myötä esittelemme sinulle koneen,
jossa on monia työtä mitä parhaiten helpottavia lisäominaisuuksia.
PREMIUM-sarja tarjoaa kattavimman tehon, joka ei jätä
mitään toivomisen varaan.
Totea se itse:

…KD sen täytyy nyt olla!
Teidän

Birgit Putz
Business Administration and Engineering

TUBUR BASIC

TUBUR BASIC

TUBUR Basic
   alkaen 500 peltiä päivässä

STANDARD-varustus:
• Alusta kokonaan jaloterästä
• Aukikäännettävä kansi jaloterästä ja teräskahva
• Ergonominen syöttökorkeus 850 mm
• Tehokas esikarstaaja
• Sisäänvetotelat täysmateriaalia
• Neljä harjaa pikakytkennällä varustettuina
• Ulosvetotelat täysmateriaalia
• Sumuton öljyämisjärjestelmä
• Jaloteräksinen likalaatikko
• Todella vahvan reikäpuhdistuksen paketti toista
puhdistusasemaa varten

Tekniset tiedot
Paistopellin leveys
Koneen leveys
Koneen syvyys ilman öljysäiliötä/sen kanssa
Koneen korkeus
Paino noin
Moottorin teho 400V (3 PH+O+E)

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

TUBUR 600

TUBUR 800

TUBUR 1000

250 mm - 600 mm
950 mm
1055 /1165 mm
1050 mm
405 kg
1,1 kW

601 mm - 800 mm
1150 mm
1055 /1165 mm
1050 mm
445 kg
1,1 kW

801 mm - 1000 mm
1350 mm
1055 / 1165 mm
1050 mm
485 kg
1,1 kW

TUBUR COMFORT

TUBUR Comfort

TUBUR COMFORT
• Öljysäiliö tasonsäädöllä

   alkaen 500 peltiä päivässä

COMFORT-varustus:
• Alusta kokonaan jaloterästä
• Aukikäännettävä kansi jaloterästä ja      
teräskahva
• Ergonominen syöttökorkeus 850 mm
• Tehokas esikarstaaja
• Sisäänvetotelat täysmateriaalia
• Neljä harjaa pikakytkennällä varustettuina

• Hydropaketti, optimoi sisätilan
märkäpuhdistuksen:
    HYDRO-PAKETTI tyypin TUBUR KD-pellinpuhdis     tuskoneeseen optimoi koneen sisätilan mär     käpuhdistuksen ja sisältää esimerkiksi:

• Ulosvetotelat täysmateriaalia

●  

Harjaa, joiden kanta jaloterästä 1.4310

• Sumuton öljyämisjärjestelmä

●  

Esikarstaaja, jaloterästä 1.4301

●  

Moottori IP 66

• Jaloteräksinen likalaatikko
• Todella vahvan reikäpuhdistuksen paketti
toista puhdistusasemaa varten

Kaikki laakeriyksiköt ja painejouset jaloterästä
                1.4301/1.4310
●  

• Jaloteräksinen pellin laskuvaunu

Neljä ohjauspyörää, joiden kotelo jaloterästä,
                kantavuus 700 kg/kpl
●  

TUBUR läpileikkauksessa

TUBUR PREMIUM

TUBUR Premium
   alkaen 500 peltiä päivässä

PREMIUM-varustus:
COMFORT-varustuksen lisäksi:
• Two-Tray-Stop
      estää kahden pellin samanaikaisen
      sisäänvedon

Esikarstaaja jousipaineella
Sisäänvetotelat
Tarkkuushiottu teräsharja,
kaksi päätekappaletta ja pikakytkennät

• Jaloteräksinen siirrettävä likalaatikko
• Jaloteräksinen likasulku, harjalistat

Tarkkuushiottu muoviharja pikakytkennällä
Likasulku
Ulosvetotelat
Öljyämisjärjestelmä
Öljysäiliö (TUBUR Comfort ja Premium)
Lika-allas
Siirrettävä likalaatikko (TUBUR Premium)

KD-Putz e.K.
Osterende 15    25884 Viöl Saksa
Puh:  
+49 (0) 4843 - 1400
Faksi:  
+49 (0) 4843 - 454  
Sähköposti: info@kd-putz.de             
Internet:   www.tray-cleaner.com   

