AVIDI

Välkommen till KD-Putz

Bästa kund!
I mer än 65 har vårt traditionsrika företag
stått för kvalitet och kompetent problemlösning vid våra
kunders sida. Nu går vi ett steg längre och
”individualiserar” KD rengöringsmaskiner för bakplåtar
exakt efter ditt företags behov och önskemål. Vi har delat upp vårt produktsortiment i två grupper för att ännu
bättre kunna tillgodose dina behov.
Maskinerna i BASIC-serien är våra prisvärda ingångsmodeller i samma höga kvalitet som det övriga
KD-Putz-sortimentet.
Med COMFORT-serien erbjuder vi ett maskinutbud
med många praktiska tillbehör som underlättar arbetet
betydligt.
Låt dig övertygas:

…Välj en KD!
Med vänlig hälsning

Birgit Putz
Dipl.Wirt.Ing.

AVIDI BASIC

AVIDI BASIC

AVIDI Basic
   från 50 plåtar om dagen

STANDARD-utrustning:
•

Stomme helt i rostfritt stål

•

Uppfällbart lock i rostfritt stål

•

Inmatningshöjd 650 mm

•

Effektiv förskrapa

•

Indragsvalsar i massivt material

•

Två borstar med snabbkopplingar

•

Utdragsvalsar i massivt material

•

Dimfritt smörjningssystem

•

Smutsfack i rostfritt stål

Tekniska specifikationer Basic / Comfort

AVIDI 600

Bakplåtsbredd
Maskinbredd
Maskindjup utan/med oljetank  
Maskinhöjd (vid inmatningshöjd 850 mm)
Vikt ca
Motoreffekt 400 V (3 PH+O+E)

250 mm - 600 mm
950 mm
760 / 870 mm
825 mm (1050 mm)
305 / 335 kg
1,1 kW

Med reservation för tekniska ändringar

AVIDI 800
601 mm - 800 mm
1150 mm
760 / 870 mm
825 mm (1050 mm)
355 / 385 kg
1,1 kW

AVIDI 1000
801 mm - 1000 mm
1350 mm
760 / 870 mm
825 mm (1050 mm)
405 / 435 kg
1,1 kW

AVIDI COMFORT

AVIDI Comfort

AVIDI COMFORT
• Oljetank med nivåreglering

   från 200 plåtar om dagen

COMFORT-utrustning:
• Stomme helt i rostfritt stål
• Uppfällbart lock i rostfritt stål
• Ergonomisk inmatningshöjd 850 mm
• Effektiv förskrapa
• Indragsvalsar i massivt material
• Två borstar med snabbkopplingar

• Utdragsvalsar i massivt material
• Dimfritt smörjningssystem
• Smutsfack i rostfritt stål

• En plåtförvaringsvagn i rostfritt stål

AVIDI i genomskärning

Extraprodukt

Förrengöringsmaskin
för AVIDI-maskiner
Ännu effektivare hålrengöring med
förskrapa, genomgående plåtstyrning
och uppsamlingstråg

Förskrapa med fjädertryck
Indragsvalsar
Precisionslipade stålborstar med
två ändstycken och snabbkopplingar
Precisionslipade plastborstar med
snabbkopplingar
Smutsspärr
Utdragsvalsar
Smörjningssystem
Oljetank (på AVIDI Comfort)
Smutsbehållare

KD-Putz e.K.
Osterende 15 25884 Viöl Tyskland
Tel.: +49 (0) 4843 - 1400
Fax: +49 (0) 4843 - 454
E-post: info@kd-putz.de
Internet: www.tray-cleaner.com

