Vysoce kvalitní sítové koše
na zpracování rajčat a ovoce

www.andritz.com/perftec

We accept the challenge!

Sítové koše ANDRITZ
pro zařízení všech předních výrobců
Vrtané koše
nejvyšší účinnost procesu

Děrované/ražené koše
nejúspornější řešení výměny

Tvar vrtaných otvorů může být:

Ražení je nejlevnějším a nejpoužívanějším způsobem děrování.
S ohledem na tloušťku plechu jsme schopni vyrobit otvory
dokonce o průměru 0,4mm. Díky technickým parametrům našich

Válcový

Kónický

Válcový o 2 průměrech

děrovacích strojů nabízíme i ražené koše s velkou volnou plo-

Vrtané sítové koše dokážeme vyrobit s otvory o průměru jen 0,4mm

chou. Menší odolnost a stabilita těchto košů je vyrovnávána vnější

a, to i do velmi silného plechu. Při mikroperforaci jsme schopni vyro-

opěrnou kostrou nebo opěrným děrovaným košem. (Tím dochází

bit otvory dokonce jen 0,1mm . Díky tomu vám můžeme nabídnout

k částečnému zmenšení volné plochy a tedy i účinnosti v porovnání

sítové koše s velkou účinnou plochou, vysokou stálostí a přitom

s vrtanými koši.)

nejmenšími možnými otvory.

Una fonte non OEM per i setacci perforati di alta qualità
▪Výhody

▪▪

Macchine di precisione, ed eccellente qualità ad un prezzo
Alternativní zdroj vysoce kvalitních perforovaných košů
interessante
všech světových výrobců

▪▪
▪
▪
▪
▪

Disponibilità ad accordi per forniture da magazzino
Přesné strojírenství a vynikající kvalita za atraktivní ceny
Tempi di consegna ridotti
Krátké dodací lhůty, možnost držení skladové zásoby košů
Precisione di esecuzione per montaggio di ricambi senza
Precizní
problemidílenské zpracování garantuje snadnou výměnu
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