Piekarnie, kanapki
i produkty zbliżone
Rozwiązania firmy Graco dla przemysłu spożywczego

UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.

Typowe materiały
• Karmel (o niskiej, średniej i wysokiej lepkości)
• Masło orzechowe (lekko żelowane)
• Gorące nadzienie kremowe
• Kokos
• Czekolada
• Truskawki
• Mięta
• Syropy
Syrop kukurydziany
Syrop wysoko słodowy
Miód
Melasa
Syrop klonowy
Syrop czekoladowy
Syrop truskawkowy
Syrop naleśnikowy

Systemy opróżniania kontenerów SaniForce
do rozładowywania z pojemników materiałów
o wysokiej lepkości
SaniForce 12:1 Systemy Opróżniania Kontenerów
• Eliminują konieczność ręcznego wybierania materiału lub opróżniania
zbiorników z workami o pojemności 1135,6 l
• Pneumatyczne pierścienie uszczelniające zwiększają wydajność
i umożliwiają szybszą wymianę zbiorników
• Unikatowa pokrywa nurnika eliminuje konieczność precyzyjnego
ustawiania zbiornika pod pokrywą
• Dostępne w konﬁguracjach z pompami membranowymi i tłokowymi
Popularny model BES
BESE5C

SaniForce 12:1 System opróżniania pojemników z pompą tłokową
z zabierakiem

SaniForce BES

Urządzenia do rozładowywania
zbiorników SaniForce™
do rozładowywania ze zbiorników materiałów o wysokiej lepkości
SaniForce 12:1 Urządzenia do rozładowywania zbiorników
• Opróżnianie zbiorników o pojemności 208 l bez konieczności rozrzedzania
materiału
• Tłok dociskowy i uszczelka w jednym rozmiarze zgodna ze zbiornikami
prostymi i zbieżnymi
• Opróżnienie zbiornika w zaledwie minutę
• Bezpieczna metoda opróżniania - zbiornik pozostaje na podłożu i nie musi
zostać uniesiony w celu rozładowania materiału
• Praca w czystości - otoczenie urządzenia do rozładowywania pozostaje
czyste
Popularne modele urządzeń do rozładowywania zbiorników
24D647

SaniForce 12:1 Urządzenie do rozładowywania zbiorników z pompą
tłokową z zabierakiem

24F188

SaniForce 12:1 Pompa tłokowa z zabierakiem z uszczelnieniem do
tłoczenia karmelu

SaniForce 12:1

Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania go do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.
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