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Jako przedsiębiorstwo świadome swojej tradycji 
pozostajemy już od ponad 65 lat dostawcą wysokiej 
jakości i kompetentnych rozwiązań Państwa problemów. 
Obecnie robimy następny krok do przodu i „indywidu-
alizujemy“ maszyny do czyszczenia blach piekarniczych 
KD, dopasowując je dokładnie do problemów i potrzeb 
Państwa przedsiębiorstwa. W tym celu podzieliliśmy 
naszą paletę produktów na trzy grupy, aby jeszcze lepiej 
wypełniać Państwa oczekiwania:

Maszynami serii BASIC oferujemy Państwu niedrogie 
modele podstawowe, bez utraty naszej sprawdzonej 
jakości KD-Putz.

Serią COMFORT prezentujemy Państwu ofertę maszyn z 
wieloma praktycznymi akcesoriami, mających na celu 
maksymalne ułatwienie pracy.

Seria PREMIUM oferuje największy zakres wykonania,
nie pozostawiając nic do życzenia. 

Zobacz i przekonaj się na własne oczy:

Witamy w KD-Putz

…KD to dzis koniecznosc!
 

Birgit Putz 
dipl. inż. ekonomista



TUBUR BASIC TUBUR BASIC

TUBUR Basic

•	 pełna	obudowa	ze	stali	szlachetnej	
•	 otwierana	pokrywa	ze	stali	szlachetnej	z	

uchwytem	ze	stali	szlachetnej
•	 ergonomiczna	wysokość	wejścia	850	mm	
•	 efektywna	skrobaczka	wstępna	
•	 wałki	wciągające	z	materiału	litego	
•	 cztery	szczotki	ze	sprzęgłami	szybko	

działającymi	
•	 wałki	wyciągające	z	materiału	litego	
•	 system	oliwienia	bez	mgły	olejowej	
•	 szuflada	na	brud	ze	stali	szlachetnej	
•	 pakiet	„ekstra	mocnego“	czyszczenia	otworów	

dla	drugiej	stacji	czyszczenia

			od	500	blach	dziennie

Wyposażenie	STANDARDOWE:

TUBUR 600 TUBUR 800 TUBUR 1000
250	mm	-	600	mm

950	mm

1050	mm
405	kg
1,1	kW

601	mm	-	800	mm
1150	mm

1050	mm
445	kg
1,1	kW

801	mm	-	1000	mm
1350	mm

1165	mm
1050	mm
485	kg
1,1	kW

Zmiany	techniczne	zastrzeżone

Dane	techniczne
Szerokość	blachy
Szerokość	maszyny

Waga	ok.	
Moc	silnika	400V	(3	PH+O+E)	

Wysokość	maszyny	

Głębokość	maszyny				bez	zbiornika	na	olej	
					 	 															ze	zbiornikiem	na	olej		

1055	mm
1165	mm
1055	mm

1165	mm
1055	mm



•	 pełna	obudowa	ze	stali	szlachetnej	
•	 otwierana	pokrywa	ze	stali	szlachetnej	z	

uchwytem	ze	stali	szlachetnej
•	 ergonomiczna	wysokość	wejścia	850	mm	
•	 efektywna	skrobaczka	wstępna	
•	 wałki	wciągające	z	materiału	litego	
•	 cztery	szczotki	ze	sprzęgłami	szybko	

działającymi	
•	 wałki	wyciągające	z	materiału	litego	
•	 system	oliwienia	bez	mgły	olejowej	
•	 szuflada	na	brud	ze	stali	szlachetnej	
•	 pakiet	„ekstra	mocnego“	czyszczenia	ot-

worów	dla	drugiej	stacji	czyszczenia

•	 wózek	do	odkładania	blach	ze	stali	
							szlachetnej	

TUBUR COMFORT TUBUR COMFORT

•	 Zbiornik	oleju	z	regulacją	poziomu
	

•	 Hydropakiet	-	optymalizuje	czyszczenie	na					
mokro	wnętrza	komory	czyszczenia:

					HYDROPAKIET	do	maszyny	do	czyszczenia	blach	
					piekarniczych	KD Typ	TUBUR	optymalizuje
					czyszczenie	na	mokro	wnętrza	komory	maszyny	
					i	posiada	np.:

	 ●		szczotki	druciane	ze	stali	szlachetnej	1.4310

	 ●		skrobaczkę	wstępną	ze	stali	szlachetnej	1.4301

	 ●		silnik	IP	66

	 ●		wszystkie	bloki	łożyskowe	i	sprężyny	docisko-
																we	ze	stali	szlachetnej	1.4301/1.4310

	 ●		cztery	krążki	kierujące	z	obudową	z	ze	stali,
																obciążenie	graniczne	700	kg	/	sztukę

	

			od	500	blach	dziennie

Wyposażenie	COMFORT:

TUBUR Comfort



Skrobaczka wstępna z dociskiem sprężynowym

Wałki wciągające

Szczotki stalowe oszlifowane precyzyjnie
z dwoma końcówkami i szybko działającymi sprzęgłami 

Szczotki z tworzywa sztucznego oszlifowane precyzyjnie
z szybko działającymi sprzęgłami 

Przegroda chroniąca przed brudem

Wałki wyciągające

System oliwienia

Zbiornik oleju (przy TUBUR Comfort i Premium)

Wanna na brud

Wyjezdna szuflada na brud (przy TUBUR  Premium)

TUBUR w przekroju TUBUR PREMIUM

• zatrzymanie typu „Two-Tray-Stop”
      zapobiega równoczesnemu wciąganiu 
      dwóch blach

• wyjezdna szuflada na brud ze stali szlachetnej

• przegroda chroniąca przed brudem ze stali 
      szlachetnej ze szczotkami pasmowymi

   od 500 blach dziennie

Wyposażenie PREMIUM:

Dodatkowo do wyposażenia COMFORT:

TUBUR Premium

 KD-Putz e.K.
 Osterende 15      25884 Viöl      Niemcy
 Tel.:   +49 (0) 4843 - 1400
 Fax:   +49 (0) 4843 - 454  
 E-mail: info@kd-putz.de             
 Strona internetowa: www.tray-cleaner.com   
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