Benzi transportoare pentru Brutării/Patiserii
Benzi:
Utilizare /
Transport

Suprafaţa de
transport

Culoare

Grosime
totală
(mm)

Diametrul
minim de
rolă (mm)

•Produs copt
•Biscuiţi în
etapa de
glazurare,
umplere
•Bomboane de
ciocolată
•Foietaj •Paste

poliuretan

albă

0,8

5 (cu
intoarecere
pe cuţit)

poliuretan

albă

1,3

10

Caracteristici/ Material

WPU 8
WPU 13

WPUZ 13

WBCPU14

Modelat lung
şi/sau rotund +
Transport aluat
crud în orice
stare

•Bandă pt
divizor
•Transport
produs copt

poliuretan

albă

1,3

10

bumbac impregnat
cu poliuretan

albă

1,4

30

Alte
specificaţii

aprobare
pentru
industria
alimentară
FDA/USDA

Benzi cu rezistenţă la grăsimi
vegetale, animale şi minerale şi alte
produse chimice. Potrivite pentru
contactul cu toate tipurile de produse
alimentare. Benzile au certificare FDA /
USDA.

Transportoare
cucu
agrement
(speciale
pentru
domeniul
alimentar)
Transportoare
agrementHAACP
HAACP (speciale
pentru
domeniul
alimentar)
Bandă pentru dospitor

Transportor pentru tăvi

Transportor cu trecere pe cuţit

Producător

Distribuitor

Rastele pentru păine şi tăvi

Rotile

Roţi cu suprafaţa
de rulare din cauciuc
"sigma
elastic"
albastru cu jante din
poliamidă utilizabile
pe orice tip de
suprafaţă, în medii
umede şi în prezenţa
agenţilor
chimici
mediu corozivi.

Rastelele sunt realizate
din Otel Inoxidabil, având 10
rafturi, sunt prevăzute cu rotile
mobile
din
poliamidă
monolitică foarte rezistente.

Roţi din poliamidă
monolitică
recomandate pentru,
medii unde sunt
prezenţi
agenţi
chimici
foarte
agresivi. Aceste roţi
sunt
potrivite
şi
pentru aplicaţii cu
încărcătură
statică
(schele).

Roţi monobloc din
răşină fenolică pentru
temperaturi
înalte
(-20/+300 grade C),
utilizabile pe suprafeţe
de rulare pavate, în
medii
unde
sunt
prezenţi agenţi chimici
mediu-corozivi.

Panacoade – Rastele panacoade

Curele trapezoidale şi curele
dinţate
- pentru malaxor
- pentru masina de ambalat

Etanşări

Panacoade confectionate din
aluminiu, cu sina de culisare si role din
inox.
Rastel pentru panacoade (12
rafturi pentru panacoade) confectionate
integral din OTEL INOX ANSI 304,
prevazut cu rotile mobile cu frana, din
poliamida alba.

Mese rotative pentru pâine
Mesele sunt confecţionate
din oţel inox, sunt prevăzute cu
rotile mobile cu frână şi cadru din
ţevi
rectangulare
pentru
ranforsare.

Simeringuri,
manşete
hidraulice, inele
O din cauciuc
nitrilic, siliconic,
cauciuc acrilic şi
viton.

v

Lanţuri

Lanţuri
simple,
duble, triple cu
role şi pinioane
Lanţuri din inox
Lanţuri cu bolţuri
şi
ataşamente
speciale.

