Taśmy do produkcji kiełbasy przemysłowej

Jako wiodący dystrybutor taśm
procesowych i przenośnikowych
mamy
w
swojej
ofercie
asortyment specjalnych taśm do
przemysłu mięsnego.
Taśmy do produkcji kiełbasy są
specjalnie zaprojektowane do
szybkiej i zautomatyzowanej
produkcji kiełbasy przemysłowej.
W pełni automatyczne maszyny
do
napełniania
osłonek,
formowania
i
odwieszania
wymagają użycia specjalnych
taśm do transportu kiełbas od
jednostki
napełniającej
do
dalszego przetwarzania.

Taśmy działają w następujący
sposób: w jednostce ciągnącej
znajdują się dwie odciągające
taśmy transportujące porcjowaną
kiełbasę
do
jednostki
odwieszającej lub pakującej.

W związku ze zróżnicowaniem
kiełbas (rozmiar, długość, waga
itd.) stosujemy wiele wariantów
wykończenia powierzchni nośnej,
aby
uzyskać
maksymalną
wydajność maszyny.

Specjalne pasy do wytwarzania
kiełbas składają się z: taśmy
timing (rdzeń) i odpowiednio
wyprofilowanej części wierzchniej
ze spożywczej gumy Nitryl.

Kładziemy nacisk na jakość i
wydajność produkcji kiełbas, a
przed wszystkim na produkcję
zdrowej żywności.

Taśmy są skonstruowane bardzo
precyzyjnie tak, aby pracowały
bezawaryjnie i wydajnie.

Więcej
informacji
Państwo na:

uzyskacie

www.textilco.pl

ZALETY PRODUKTU
taśmy do produkcji kiełbas składają się z części
bieżnej typu timing oraz części nośnej wykonanej
z profilowanego materiału odpowiedniego do
kontaktów z żywnością
taśmy są zawsze szlifowane i produkowane
precyzyjnie według zapotrzebowania klienta
gumowa
powierzchnia
nie
brudzi
transportowanego produktu, jest elastyczna,
charakteryzuje się doskonałą odpornością na
ścieranie i rozerwania. Taśmy mają także
aprobatę spożywczą do długotrwałego kontaktu z
produktami spożywczymi oraz są odporne na
działanie szerokiej gamy środków chemicznych
oraz olei i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.
część bieżna taśm jest także odporna na
działanie olei i tłuszczów roślinnych i
zwierzęcych, dodatkowo jest wzmocniona
kevlarowym kordem

W pełni zautomatyzowane maszyny do napełniania
osłonek, formowania i odwieszania wymagają użycia
specjalnych taśm do transportu kiełbas od jednostki
napełniającej do dalszego przetwarzania. Specjalne pasy
do wytwarzania kiełbas składają się z: taśmy timing
(rdzeń) i odpowiednio wyprofilowanej części wierzchniej ze
spożywczej gumy Nitryl.

PRZYKŁADY DOSTĘPNYCH PRODUKTÓW
Typ

Wymiary (długość/szerokość/grubość)

PU 25T5-1775K NT + NTS060 white, art. nr 853013
PU 25T5-1645K NT + NTS060 white, art. nr 853014
PU 25T5-1450K + NTS060 white,
art. nr 834381

1775,00 / 25,00 / 5,80
1645,00 / 25,00 / 10,30
1450,00 / 25,00 / 5,80

NOMENKLATURA TAŚM
PU 25T5-1775K NT
PU 25T5-1450K

+ NT
+ NT

S
S

060
060

white
white

art. nr 853013
art. nr 834381

1. Część bieżna – rdzeń
2. Część nośna – pokrycie
3. Metoda produkcji
4. Twardość (Shore A)
5. Kolor
6. Dodatki

WIĘCEJ INFORMACJI
Aby uzyskać więcej informacji proszę skonsultować:
arkusz informacji o produkcie
arkusze z danymi technicznymi
folder z informacją branżową

KONTAKT
Textilco
ul. Łanowa 19/21
91-103 Łódź
tel:
fax:
email:
web:

042 611 07 10
042 611 07 20
textilco@textilco.pl
www.textilco.pl

