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Био иновации

- Пластмасовите части са от полиамид, годен за хранителни цели

- Металните части са изработени от инокс

Машината работи при температура над 25 градуса с пити, при които не е

започнал процесът на кристализация.

Материали:

Забележка:

ножове избутвач

пита

Разпечатване:

- Лесна за монтаж и употреба

- Лесно се усвоява начина на работа

- Ускорява в пъти процеса на разпечатване (60 - 100 пити в час)

- Компактен размер

- Не изисква ток или парa

Предимства на машината:

Питата се поставя между ножовете

и се фиксира с водачите. Чрез

завъртане на дръжката, питата се

разпечатва и пада върху релсите на

ваната. Посредством избутвача,

питата се придвижва напред.

МАШИНАТА ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ

е ръчно устройство, което улеснява работата на

пчеларя в процеса на първичния добив на мед.

Тя е съвместима с различни стандарти магазинни пити с височина до 160 мм.

Работи на принципа на разпечатващата вилица, като отнема по 3 мм от

двете страни на повърхностния слой под нивото на рамката.
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Пловдив
ул.”Васил Левски” №242

032 956 137
 +359 884 77 06 15
+359 888 63 91 25

office@bioin-bg.com
https://bioin-bg.com

Био иновации

№
L, mm

(дължина на питата)
L1, mm H, mm W, mm W1, mm
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370

370

370

370
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190

190

190
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320

320

320

320

320

360

435

460

470

480

При заявка на клиента, размера L и L1 може да варира.

Машината се закрепва посредством два фиксатора върху ръба на борда на

ваната. Фиксаторите имат три работни позиции според модела вана.

Водачите се завъртат в зависимост от ширината на питите 25mm или 36mm.

Фиксатор
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Био иновации

Забележка:

1201

1202

1203

1204

1205

водач

Машината се закрепва посредством два фиксатора върху борда на ваната.

Водачите се завъртат в зависимост от ширината на питите
25 мм или 36 мм.

Не се налага пробиване на отвори във ваната.

Забележка:

36 mm

25 mm
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