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Hot-fill DOS2 med tilbehør
Vare
Nr.

Beskrivelse

5002

Hot-fill DOS2 med rullebane til kantiner og bøtter
DOS2 er velegnet til at dosere tynde og tykke produkter med en partikelstørrelse op til 30 mm
Kan suger direkte fra gryde -Med vægtdosering, til nøjagtig afvejning af produkt
Temperaturvisning på touchskærm
Halvautomatisk rengøringssystem -Se datablad

5001

Poseholder med justerbar skråplade og posesvejser
Hot-fill dosering i poser op til 5 kg - Til direkte montage på Hot-Fill DOS2
Ergonomisk hæve/sænk af Hot-fillmaskinen
-Op til 300 mm - Betjening via touchskærm
PT100 Temperaturføler
Hvis produktet der doseres kommer under den indtastede minimumtemperatur, så lyder der en
alarm - Den ønskede minimumtemperatur indtastes på touch panel
PT100 Temperaturføler med datalogger
Hvis produktet der doseres kommer under den indtastede minimumtemperatur, så lyder der en
alarm - Den ønskede minimumtemperatur indtastes på touch panel
Data opsamling af batch nr, dato, tid og produkttemperatur
Alle data gemmes på USB-pen og kan overføres direkte til PC
Doseringsventil til fjerndosering - på ekstern pakkemaskine, som traysealer, dybtrækker og lign.
Hot-fill DOS2 er forberedt til at modtage signal fra ekstern maskine.

5003
5004

5005

5006
5007

5008

5009
5010
5013

Håndholdt fyldepistol med start/stop, med fodpedal
Til dosering direkte i bakker, kantiner, bradepander, eller lign.
Med 3 meter ø 25 slange
Kugle bundaftapningsventil
Til montering i gryde med kobling til Hot-fill anlæg
incl. forskruning og prop
Hurtigskift mellem 8 forskellige selvvalgte vægtmængder, med et enkelt tryk på touch skærmen
kan man vælge ny vægt mængde
Pulsdosering Til dosering af produkt, hvor emballagen ikke står på vejepladen

5014

Fyldeventil til Hot-fill DOS2 – 38 mm
Til dosering af tykke produkter med store partikler.
Indbygget støjsvag luftkompressor

5015

Fyldeventil til flasker

5018

Knæbetjening til start posesvejser
Venstremonteret
Beskyttelsesbøjle til Hot-fill Dos 2

5019
5020
5021

5022
5100

Kørebøjle til Hot-fill Dos 2
Højdejusterbar platform - til forskellige højder på bakker og spande
Platformen monteres løst på vejepladen
Der er monteret justerbar fiksering, så bakken altid er placeret under fyldeventilen
Auto-timer - Til dosering på tid
Fuldautomatisk CIP-system til Hot-fill DOS2
Rengør pumpe, alle slanger og rør.
Automatisk sæbedosering, opvarmning, vandskift - Se data blad
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