Aparat do napełnienia i
zamykania butelek
Zastosowanie:
w sklepie rolniczym, na bazarze, na targach, w sklepie
ekologicznym i restauracjach ekologicznych, itd.

Półautomatyczny aparat – ECO 2500/2
Nasz aparat do napełniania ECO 2500/2 jest specialnie wynaleziony
do dozowania i pompowania płynów jak na przykład olejów lub
też innych płynnych cieczy.
Ta maszyna jest idealna dla małych albo średnich manufaktur
spożywczych, młynów olejnych, producentów kosmetyków lub też
dla potrzeb na specjalne małe zamówienia klienta.
Kompaktowe wymiary pozwalają na bardzo zmienną instalację
nawet przy ograniczonej przestrzeni.
Aktualna generacja tego aparatu ma bardzo przemyśloną elektronikę.
To umożliwia bardzo efektywne pracowanie z dużo ustawieniami.
Dołączanie innych sensorów, czujników lub też sterowań
Zewnętrznych, motorów/aparatów jest możliwe.
Pozwala tez na dołączanie tego aparatu do istniejących już aparatów
czy maszyn do napełniania płynów.
Przy wzroście Państwa firmy, wzrastają tak samo możliwości
naszych maszyn:
oferujemy automatyczne obrotowe stoły i taśmy przenośnikowe
dla dalszej rozbudowy. Softwareupdates (aktualizacje programu)
można łatwo wykonać przez podłączenie komputera z interfejsem USB.
To urządzenie jest obsolutnie przyszłościowe !

Automatyczne dozowanie
- płynów z dynamiczną lepkośćą do 150 mPa·s (od płynów alkoholowych do maksymalnie średnio lepnych
płynów jak oleje albo syropy (dokładniejsze informacje na zapytanie).
- wybór każdej ilości od 5 ml do 65 litrów, wielkość pojemności jest w aparacie zaprogramowana.
Wyświetlenie pojemności napełnienia jest też możliwa w uncjach (oz) i gramach (g).
- dla butelek/opakowań do wysokości do 350 mm (przy używaniu wysokiego statywu nr. 303006). Wysokość można
płynnie nastawiać.
- prędkość napełniania wynosi około 350 butelek á 1000ml/ godzine (przy wodzie).
- bardzo precyzyjna dokładność przy napełnianiu. Można w przyszłośc zaoszczędzić dużo płynów
bez utraty płynu.
- To urządzenie jest bardzo rentowne i przyszłościowe!

Oferujemy Państwu tą maszynę za cenę netto 3.660,00 €
Do ceny dochodzi VAT i koszta za transport i montaż.

Zamykacz Type MVE 200
Model MVE 200 (elektryczny) jest specjalnie zkonstruowany do zamykania
większych butelek. Ten Zamykacz pracuje bardzo precyzyjnie i może być
bezstopniowo ustawiony na różną siłę obrotową. Obudowa jest
z profilów aluminiowych, może byc przymocowana do płyty albo stołu
przez zaciski. Są też możliwości do nastawiana wysokości na różne
wielkości pojemników lub też ustawienia pochyłu aparatu na boki.
Kiedy butelka znajdzie sie z nałożonym kapslem pod motorem wkrętowym,
należy specjalną nasadką docisnąć do butelki albo
pojemnika. W momencie kiedy nasadka dotknie kapsel, przebieg zamykania
wystartuje automatycznie . Kiedy nastawiony momemt obrotowy będzie
osiągnęty, napęd sie odłącza i przebieg zamykania jest
zakończony.

Oferujemy państwu tą maszyne za cenę netto 2.750,00 €
Do ceny dochodzi VAT i koszta za transport i montaż.

Doradca energetyczny Dipl. – Ing. Ralf Heise e.K.
Biuro inżynierske dla użytkowania
energii odnawialnej
Croustillier 6
16259 Oderaue / OT Neureetz
Tel.: 033457 – 29969
Fax: 033457 – 5893
Komórka: 0174 – 7127084
E-mail: info@energieberater-heise.de
www.Energieberater-Heise.de

Oferujemy Państwu kolejne usługi i produkty:
-

Doractwo energetyczne dla firm lub osób prywatnych
Planowanie i realizowanie mobilnych i stacjonarnych olejarń
CHP od 20 – 500 kW elektrycznych nadawane na oleje roślinne
Doractwo, planowanie i realizowanie kolektorów słonecznych
Transport kotłów grzewczych na zboże, drewno i pelety olejne
Maszyny do peletowania, suszarnie zboża, silosy
Separatory – slimakowe prasy do odwadniania zbóż
Finansowanie maszyn
Termografia

Przedstawicielstwo:

