“Continuous Stick Inserter”

REVISIE
Door een regelmatige revisie van

De "Continue Stick Inserter" is speciaal ontworpen voor
Het samen werken met een continu vuller. De functie van
deze machine is om gevormd producten te voorzien van
een stokje. De vorm van het product kan eenvoudig
aangepast worden. Ook de lengte en de vorm van
stokken kunnen eenvoudig kunnen worden gewijzigd
op deze machine.

uw machines verkleint u de kans
op storingen en verbetert u het
productieproces.

KOOP/ VERKOOP
Voor het kopen of verkopen van
nieuwe of gebruikte machines in
de vleesverwerkingsindustrie en

Werking
Het product dat uit de vuller komt wordt door middel van een stroomverdeler verdeeld in
verschillende stroken. Als het product op het ingestelde gewicht is zal het stokje erin
gestoken worden. Deze stokjes kunnen rond, plat of het type gun shaped zijn. Als de
stokjes in gestoken zijn zal de stroomverdeler naar beneden draaien en de vuller opnieuw
het ingestelde gewicht uitduwen. Als dit bereikt is zullen de producten d.m.v. een
snijmechanisme afgesneden worden. Hierbij is geen water nodig. Waardoor de producten
met stok op de uitvoerband komen te liggen. De stroomverdeler zal weer naar boven
draaien en opnieuw zullen er stokjes worden ingestoken.

voedingsbranche kunt u bij
P. Verbruggen terecht.

ONTW ERP
Samen met ons gekwalificeerd
werktuigbouwkundig personeel
ontwerpen wij uw nieuwe
machines of aanpassingen aan
bestaande machines. Dit alles
voor een verbetering van uw
product of productieproces.

Capaciteit
De snelheid van de “Continuous Stick Inserter” wordt
bepaald door het type vuller en het vereiste gewicht
van het product. Maar in ding is zeker dat de
“Continuous Stick Inserter” vele malen sneller is als
met de hand.
Schoonmaken
Bij het ontwikkelen van de “Continuous Stick Inserter” is veel aandacht
geschonken aan het schoonmaken en zo kort mogelijke omsteltijd van product,
stok of vorm. De machine is compleet gebouwd uit RVS en kunststof. De gehele
besturing is weg gebouwd in een dichte RVS kast. De omsteltijd van het ene
product naar het andere is gedaan binnen minder dan 5 minuten. Ook is het
mogelijk om de “Continuous Stick Inserter” te gebruiken zonder stokjes.

Dus een machine met verschillende mogelijkheden!!

Voordelen








Verschillende vormen
In combinatie met vuller
Verschillende stokjes mogelijk
Verschillende producten mogelijk
Hoge capaciteit mogelijk
Makkelijk schoonmaken
Korte omsteltijd

Specificatie







Lengte stok 70-250mm
Spanning: 220V
Power: 0.18kW
Lucht: 6bar
Gewicht: 250 kilo
Handleiding en CE
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