Tubur

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 drie 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.
De PREMIUM serie biedt de meest omvangrijke prestaties, die niets meer te wensen overlaat.
Overtuig uzelf:

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

TUBUR BASIC

TUBUR BASIC

TUBUR Basic
   vanaf 500 platen per dag

STANDAARD uitrusting:
• Chassis compleet van roestvrij staal
• Openklapbaar deksel van roestvrij staal met
roestvrij stalen greep
• Ergonomische invoerhoogte 850 mm
• Effectieve voorschraper
• Intrekwalsen van massief materiaal
• Vier borstels met snelkoppelingen
• Uittrekwalsen van massief materiaal
• Nevelvrij oliesysteem
• Een vuillade van roestvrij staal
• Pakket „ijzersterke“ perforatietreiniging voor
het tweede schoonmaakstation

Technische gegevens
Breedte bakblik
Breedte machine
Diepte machine zonder / met olietank
Hoogte machine
Gewicht ca.
Motorvermogen 400V (3 PH+O+E)

Technische wijzigingen voorbehouden

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
• Olietank met niveauregeling

   vanaf 500 platen per dag

COMFORT uitrusting:
• Chassis compleet van roestvrij staal
• Openklapbaar deksel van roestvrij staal
met roestvrij stalen greep
• Ergonomische invoerhoogte 850 mm
• Effectieve voorschraper
• Intrekwalsen van massief materiaal
• Vier borstels met snelkoppelingen
• Uittrekwalsen van massief materiaal
• Nevelvrij oliesysteem
• Een vuillade van roestvrij staal

• Hydropakket, geoptimaliseerd voor de natte
reiniging van het reinigingsinterieur:
     Het HYDRO–PAKKET voor de KD-plaatreinigings
     machine type TUBUR optimaliseert de natte        
     reiniging van het interieur van de machine en
     omvat bijvoorbeeld:
Borstel met oplegsel van roestvrij staal
                1.4310
●  

●  

Voorschraper van roestvrij staal 1.4301

●  

Motor IP 66

• Pakket „ijzersterke“ perforatietreiniging
voor het tweede schoonmaakstation

Alle lagerblokken en drukveren van roestvrij
                staal 1.4301/1.4310
●  

• Een plaatdeponeerwagen van roestvrij
staal

Vier leischijven met behuizing van roestvrij
                staal Draaglast 700 kg / stuk
●  

TUBUR - een doorsnede

TUBUR PREMIUM

TUBUR Premium
   vanaf 500 platen per dag

PREMIUM uitrusting:
bovenop de COMFORT uitrusting:
• Two-Tray-Stop
      voorkomt dat twee platen tegelijk naar
      binnen worden getrokken

Voorschraper met veerdruk
Intrekwalsen
Precisiegeslepen staalborstel,
met twee eindstukken en snelkoppelingen

• Verrijdbare vuillade van roestvrij staal
• Vuilafsluiter van roestvrij staal met stripborstels

Precisiegeslepen kunststofborstel,
met snelkoppelingen
Vuilafsluiter
Uittrekwalsen
Oliesysteem
Olietank (bij TUBUR Comfort en Premium)
Vuilbak
Verrijdbare vuillade (bij TUBUR Premium)

KD-Putz e.K.
Osterende 15    25884 Viöl Duitsland
Tel.:  +49 (0) 4843 - 1400
Fax:  +49 (0) 4843 - 454  
Mail: info@kd-putz.de             
Web: www.tray-cleaner.com  

