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Groep

Type

Merk

Afbeeldingen kunnen afwijken van aangeboden model.

WP Haton BM 51-B

Deegverwerking

Omschrijving
Universele deegopmaakmachine geschikt voor tarwe
en tarwe/rogge (max. 30% rogge) degen.

• Invoertrechter met verstelbare zijwanden
• Stalen trommel met kunststof laag
• Verstelbare kunststof walsen met kunststof
   schraper, breedte 320 mm, ø 100 mm
• Opening tussen 1e walsenpaar instelbaar
   tussen 3 - 40 mm, met trommel en verstelbare en
   verende wals
• Lucht op trommel
• RVS oprolnet, instelbaar
• Opklapbare en in hoogte verstelbare drukplank
   met verstelbare zijgeleiders, teflon gecoat
• Langmaakbrug geglaspareld
• RVS beplating
• Onderstel met 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem

Technische specificaties
Gewichtsbereik 110 – 1600 gram

Capaciteit Max. 2000 stuks/uur

(afhankelijk van deeggewicht)

Besturing Links

Besturing Drukplaat links of rechts

Afmeting machine 760 x 2750 x 1800 mm

(BxDxH)

Gewicht Ca. 610 kg

Aansluiting 230 / 400 V, 50 Hz, 0,8 kVA,

3 Ph+N+A (bij 400 V)
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Langmaker - Opmaker

WP Haton


