
Kjære kunde,

som et tradisjonsbevisst selskap, har vi arbeidet i over 
65 år som en kvalitetsleverandør og kompetent prob-
lemløser. Nå tar vi det neste steget og „individualiserer“ 
KD-stekeplate pussemaskinen for å møte spesielle behov 
og krav i din bransje. Her har vi arrangert vårt pro-
duktspekter i tre grupper og viser hvordan vi kan møte 
dine fordringer: 

Med våre maskiner i BASIC-serien, tilbyr vi deg en      
modell på et rimelig startnivå, uten at det går ut over 
den vanlige kvaliteten som KD-Putz er kjent for. 

Med COMFORT-serien presenterer vi deg for et maskin-
tilbud med mange viktige ekstrafunksjoner som betyr en 
betydelig redusert arbeidsmengde. 

PREMIUM-serien tilbyr deg omfattende ytelse, som      
dekker alle dine behov. 

Vær så god og se det selv:

Velkommen til KD-Putz

…en KD er noe du bare må ha!
Med vennlig hilsen 

Birgit Putz 
Diplom bedriftsingeniør
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TUBUR BASIC TUBUR BASIC

TUBUR Basic

•	 Chassis	fullstendig	av	rustfritt	stål	
•	 oppstill	bar	topp	av	rustfritt	stål	håndtak	av	

rustfritt	stål
•	 ergonomisk	matehøyde	850	mm	
•	 effektiv	forskraper	
•	 Materuller	av	massivt	materiale
•	 fire	børster	med	hurtigkobling	
•	 Uttrekksruller	av	massivt	materiale	
•	 duggfritt	smøresystem	
•	 en	smusskuff	av	rustfritt	stål	
•	 Meget	effektiv	perforeringsrengjøring	for	den	

andre	rengjøringsstasjonen

			fra	500	stekeplater	pr.	dag

STANDARD	utstyr

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

Tekniske	data	forbehold

Tekniske	data
Stekeplate	bredde
Maskinbredde

Maskinhøyde
Omtrentlig	vekt
Motoreffekt	400V	(3	PH+O+E)

Maskindybde	uten/med	oljetank



•	 Chassis	fullstendig	av	rustfritt	stål	
•	 oppstill	bar	topp	av	rustfritt	stål	håndtak	

av	rustfritt	stål
•	 ergonomisk	matehøyde	850	mm	
•	 effektiv	forskraper	
•	 Materuller	av	massivt	materiale
•	 fire	børster	med	hurtigkobling	
•	 Uttrekksruller	av	massivt	materiale	
•	 duggfritt	smøresystem	
•	 en	smusskuff	av	rustfritt	stål	
•	 Meget	effektiv	perforeringsrengjøring	

for	den	andre	rengjøringsstasjonen	

•	 en	vogn	av	rustfritt	stål	for	stekeplater

TUBUR COMFORT TUBUR COMFORT

•	 Oljetank	med	nivåregulering
	

•	 Hydro	pakke,	optimalisert	for	våtrengjøring	
						av	interiøret:

					HYDRO PAKKEN	for	KD-stekeplate	pussemaski-	
					nen	Type	TUBUR	optimaliserer	våtrengjøringen					
					av	innsiden	til	maskinen	og	inkluderer	for																																																																													
					eksempel:

	 ●		Børste	med	beslag	av	rustfritt	stål	1.4310

	 ●		Forskraper	av	rustfritt	stål	1.4301

	 ●		IP	66	motor

	 ●		alle	hyller	og	fjærer	er	laget	av	rustfritt	stål	
																1.4301/1.4310

	 ●		fire	sviveltrinser	med	hus	av	rustfritt	stål	
																Lastekapasitet	700	kg/enhet

	

			fra	500	stekeplater	pr.	dag

COMFORT-utstyr

TUBUR Comfort



TUBUR PREMIUM

•	 Two-Tray-Stop	
						Forhindrer	innlasting	av	to	plater	samtidig

•	 Uttrekkbar	smusskuff	av	rustfritt	stål

•	 Smussbarriere	av	rustfritt	stål	med	stripebørste

			Fra	500	stekeplater	pr.	dag

PREMIUM	utstyr:

I	tillegg	til	COMFORT	utstyr:

TUBUR Premium

	KD-Putz	e.K.
	Osterende	15			   25884	Viöl	     Tyskland
	Tlf.:							 			+49	(0)	4843	-	1400
	Faks:			 			+49	(0)	4843	-	454		
	e-post:		 			info@kd-putz.de													
	nettadresse:	www.tray-cleaner.com				

Forskraper	med	trykkfjær

Materuller

Presisjonsstykke	stålbørste,
med	to	endedeksler	og	hurtigkobling

Presisjonsstykke	syntetisk	børste
med	hurtigkobling

Smussbarriere

Uttrekksruller

Smøresystem

Oljetank	(på	TUBUR	Comfort	og	PREMIUM)

Smussoppsamler	

Uttrekkbar	smussbrett	(på	TUBUR	Premium)

TUBUR oversikt
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