AMT Servis, s.r.o.

Baliaci stroj
na zatavenie
misiek
Charakteristika
Balenie hotových jedál a ďalších potravinárskych výrobkov do misiek s následným
zatavením vrchnej fólie k miske zabezpečuje ich ochranu a je veľmi rozšírené pre
balenie pokrmov určených na okamžitú spotrebu, vrátane ohrevu v mikrovlnnej
rúre alebo následného šokového zmrazenia. Môžeme baliť aj čerstvé potraviny ako
mäso, zelenina, ovocie, cestoviny a iné potraviny.
Zatavením prostredníctvom fólie izolujeme potraviny. Vzduchotesný spoj zabraňuje
kontaminácií, vniknutiu nečistôt a vlhkosti do nádoby.

Špecifikácia stroja





Základný ručný baliaci stroj
Každodenné použitie menšie prevádzky a reštaurácie
Balenie jedál do rôznych druhov misiek
Jednoduchá výmena základných rámov (matríc)

Pavlovičovo nám. 7
08001 Prešov

Vlastnosti
Typ
Počet misiek / 1 cyklus
Rozmer misky
Hĺbka misky
Výkon
Rozmer fólie
Pripojenie
Príkon
Hmotnosť stroja
Rozmery stroja
Kapacita

AMT Servis, s.r.o.

AMT - 1
1
227mm x 178mm
110mm
2 - 4 cykly /min
šírka 180mm, 200m
návin
230V, 50Hz
0,6 kW
12kg
260mm x 610mm x
285mm ( š x d x v )
do 200 jedál / hod

Na požiadavku:
poloautomat alebo stroj s orezom misiek po obvode

AMT - 2
2
227mm x 178mm
110mm
2 - 4 cykly /min
šírka 230mm , 200m
návin
230V, 50Hz
0,8 kW
19 kg
300mm x 650mm x
270mm ( š x d x v )
Do 400 jedál/ hod

Prevádzka:
Pod Hrádkom 5/A
08005 Prešov
tel: +521 3249512
mobil: 0905 323 837
e-mail: amtservis@amtservis.sk
Navštívte našu webovú lokalitu:

www.amtservis.sk

AMT
Servis

Použitie




Formy rámov v závislosti od misiek

potravinárstvo
kuchyne
výdajne stravy

1 dielna miska

2 dielna miska

3 dielna miska

Balenie do misiek






Kvalita a Bezpečnosť
Efektivita
Variabilita
Nízke náklady

Misky
Sú to zväčša misky z PP materiálu. Misky sú rôznych tvarov a členenia. Vhodné sú
pre teplú kuchyňu, zamrazenie, pasterizáciu i mikrovlnnej rúry.

1 dielna miska

Baliaci stroj AMT-1

2 dielna miska

Baliaci stroj AMT-2

www.amtservis.sk

3 dielna miska

