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Oferta ważna od 15 lutego 2021 r.

ZGRZEWARKA DO TACEK
Zabezpieczenia Be Safe
– Zabezpieczenie zapobiegające przegrzaniu
– Chowana gilotyna
– Nieprzewodzące ciepła ramię dociskowe
– Antypoślizgowe stabilizatory stołowe
– Prowadnice wychyłowe z ogranicznikami
– Bezpiecznik przeciążeniowy
– Podświetlony wyłącznik
– Widoczne oznaczenie HOT

Auto podnośnik
System odciągów ułatwiających
podnoszenie płyty grzewczej.
Zwiększa efektywność działania.

Solidna konstrukcja
Szkielet zgrzewarki zbudowany
na bazie kwasoodpornej stali
o grubości ponad 2 mm.
Solidna i mocna konstrukcja.

Nieprzywierająca powierzchnia
zgrzewająca titanium
Zapobiega przywieraniu wszystkich
rodzajów taśm foliowych. Umożliwia
szybki zgrzew 1-3 sekundy
(w zależności od grubości filmu)

Nagrzewnica dużej mocy
Grzałki o dużej mocy redukują czas
nagrzewania. Wystarczy 8–10 minut
(w zależności od ustawionej temperatury).
Równomierna temperatura na całej
powierzchni zgrzewającej. Izolacja cieplna
zmniejszająca stratę ciepła.

Amortyzator docisku
Wygodna regulacja siły docisku
rantu opakowania do płyty grzejnej.
Zapobiega pękaniu opakowań.
Likwiduje mikroszczeliny,
eliminuje wycieki

Odcięcie folii
za pomocą automatycznie wysuwanej
gilotyny wyposażonej w 133 ostre zęby.
Doskonale radzi sobie z grubymi filmami
foliowymi. Cięcie odbywa się tuż za
zgrzewanym pojemnikiem w specjalnej
listwie opartej na technologii AIR-CUT

976722

2149

00

Konserwacja / strefa bezpieczna
Podstawa szkieletu izolowana od wysokiej
temperatury i napięcia elektrycznego.
Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów
i bezszwowa konstrukcja umożliwia szybkie
czyszczenie dolnej części korpusu,
bez konieczności wyłączania urządzenia.

W zestawie matryca 805572 na
tackę bez podziału 227x178 mm
wartości 300 PLN GRATIS!

Regulator temperatury Hot Point
Regulator temperatury z zakresem
50–210°C. Precyzyjnie dostosowuje
trwałość łącza dla szerokiej gamy
opakowań i folii zgrzewalnych.

805572

Podajnik folii z napinaczem Roller Truck
Uniwersalny do różnych szerokości rolki
– maks. 187 mm.
Zwoje JUMBO o średnicy nawet 170 mm.
Napinacz gwarantuje równe ułożenie
folii, przeciwdziała podwijaniu
i nadmiernemu jej wysuwaniu.

ZGRZEWARKA DO TACEK

– Przeznaczona do użytku we wszelkiego rodzaju zakładach branży
gastronomicznej
– Wszystkie rodzaje tacek: grzewanie, ramkowe, płytowe i uniwersalne
– Solidna i stabilna konstrukcja ze stali nierdzewnej
– Pokrywa z mechanizmem sprężynowym dla łatwego i bezpiecznego
otwierania
– Proces zgrzewania odbywa się niemal bezwysiłkowo; opór jest
minimalny dzięki zastosowaniu łożysk i specjalnego tworzywa
ślizgowego
– Amortyzator docisku zapewnia szczelność pakowania i zapobiega
zgniataniu opakowań
– Izolowana rączka z odpornego na uszkodzenia tworzywa
– Automatycznie wysuwana gilotyna z bezpiecznym nożem w specjalnie zaprojektowanej osłonie; cięcie odbywa się tuż za zgrzewanym
pojemnikiem w specjalnej listwie (technologia air-cut)
– Podajnik folii z napinaczem zapobiega zwijaniu się folii
– Powierzchnia zgrzewająca pokryta powłoką titanium, która zapobiega
przywieraniu folii oraz umożliwia szybki zgrzew w 1-3 sekundy
(w zależności od grubości filmu)
– Grzałki dużej o mocy redukują czas nagrzewania

– Czas nagrzewania po uruchomieniu do pełnej gotowości pracy około
8-10 minut
– Pokrętło z precyzyjną regulacją temperatury zgrzewania w zakresie
50-210°C
– Kolorowe diody do monitorowania pracy urządzenia
– Blokada przeciwprzegrzaniowa, zabezpieczenie zapobiegające
przegrzaniu, podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa
– Antypoślizgowe nóżki stabilizują urządzenie podczas pracy i chronią
blat przed zarysowaniem
– Zgrzewanie tacek do rozmiaru tacki 235x190x(H)155 mm, a kubków
do wysokości (H)170 mm
– Maksymalna wielkość rolki: szerokość 187 mm, ø170 mm
– Urządzenie wyposażone w matrycę ze stopu aluminium do pojemników
227x178 mm (805572), bez podziału
– Przewód zasilający długości 1,5 m, z uziemieniem
– Waga netto: 10 kg
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2149,00

MATRYCA DO ZGRZEWARKI HENDI 976722

– Wymienna matryca do zgrzewarki Hendi 976722
– Wykonana z polerowanego aluminium
– Czarna silikonowa uszczelka
kształt

kod

typ

PLN

300,00

805633

na dwa pojemniki do zupy ø115 mm

300,00

na dwie tacki 178x113 mm

300,00

805640

na tackę dwudzielną colt 227x178 mm

300,00

805596

na tackę dwudzielną 227x178 mm

300,00

805657

na tackę bez podziału 178x113 mm
+ pojemnik ø115 mm

300,00

805619

na duży pojemnik do zupy ø165 mm

300,00

805664

na tackę 187x137 mm bez podziału

300,00

805626

na tackę trójdzielną 227x178 mm

300,00

kod

typ

PLN

805572

na tackę bez podziału 227x178 mm

805589

kształt

Oferta ważna od 15 lutego 2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Ceny promocyjne nie łączą się z innymi rabatami. Do cen należy doliczyć VAT 23%.
Wszelkie prawa zastrzeżone, naruszenie ich bez zezwolenia jest zabronione. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.
Produkty mogą nieznacznie różnić się od tych przedstawionych na fotografiach. Hendi Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za pomyłki oraz błędy.

