Oppskjærmaskin Metos Futura FTG280

Produktdata
Varenummer
Produktnavn
Dimensjoner
Vekt
Kapasitet
Teknisk informasjon

4080314
Oppskjærmaskin Metos Futura FTG280
326/535 × 413/635/795 × 482/577 mm
28,000 kg
0-17 mm skivor
400 V, 3NPE, 50 Hz

Beskrivelse
Metos Futura FTG280 er en skjæremaskin designet for krevende
profesjonell bruk og tilbyr et pålitelig og allsidig alternativ for
behov i restauranter og butikker. Robust konstruksjon (vekt 28 kg), godt
planlagte ergonomiske detaljer og enkel rengjøring gjør maskinen egnet
for allsidig intensiv bruk for skjæring av forskjellige produkter. Denne
modellen har en elegant grå aluminiumsramme og håndtak og kontroller
merket med rødt. Enhetens aluminiumsramme er designet slik at den ikke
har skarpe hjørner som samler skitt og forstyrrer rengjøringen. Takket
være maskinens åpne design og deler med hurtigkobling er enheten enkel
og rask å rengjøre.
Takket være skyveren og det ekstra håndtaket på pulken, beveger trallen
seg enkelt selv med store produkter eller med produkter med høyere
skjærebestandighet. Et presisjonsblad med innebygd kvern, en
produktholder og en skyver sikrer millimeter-nøyaktige kutteresultater
og bidrar til å minimere produkttap. Metos Futura skjæremaskin gir et
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jevnt skjæreresultat selv med produkter med lavere skjæremotstand.
Versjonene i serien, FTG280, FTG315 og FTG360, skiller seg fra hverandre
når det gjelder bladdiameter og kapasitet.
grå aluminiumsramme, håndtak og kontroller merket med rødt
manuelt skyvet, lett bevegelig slede
stille motor og pålitelig beltedrift
kapslingsklasse IP67
blad Ø280 mm, hellingsvinkel 38 grader
skivetykkelse justerbar fra 0 til 17 mm
start / stopp-bryter med indikatorlamper
innebygd kvern
enkel å bruke og presis justering av skivetykkelsen
lett avtakbare deler sikrer rask rengjøring
en fast knivbeskyttelse beskytter brukeren ved rengjøring av maskinen
sikkerhetsbryteren forhindrer at maskinen starter hvis vognen ikke er
montert
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