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240V, 50 Hz

2.7A

1/4 PS / 200 W

21 RPM

19.5in / 49.5 cm

31in / 78.7 cm

34in  86.4 cm

63in / 160 cm

48in / 121.9 cm

16A / 240V

CEE 7/7

CE, UL

CEE 7/7

MODELI EVROPIAN

TWISTERTRIMMER.COM/BATCHONE
  SHIHENI NË VEPRIM!

Furnizimi me material 
në lbs/orë

Furnizimi me material 
në kg/orë

Deri në  Deri në

 

rrezikun e dëmtimit të pjesëve elektronike
• Rrota të bllokueshme e që rrotullohen me 360 për një 
manovrim më të thjeshtë

• Zhvilluar në përputhje me CE dhe UL

Numri i produktit

Numri i rrotullimeve të kazanit

Diametri i kazanit 

 Gjatësia

Lartësia

              Vizitoni twistertrimmer.co 

Një zgjidhje moderne për prodhuesit profesionistë.

Lloji 

   I thatë    88 40

BatchOne Karakteristikat e makinerisë prerëse
• Prisni deri në 88 lbs produkt të thatë në orë
• Një operator
• Motori 1/4 PS nuk lejon bllokimin gjatë furnizimit me material
• Regjistrimi deri në shkallë shumë të ulta siguron prerje më fine të 
produktit në këtë fushë
• Kalon përmes dyerve standard me një gjerësi prej të paktën 32”
ndërsa kutia e kontrollit mund të hiqet
• Heqja e kutisë së kontrollit lejon shpëlarjen e plotë dhe pa 

•Produkti i prerë mblidhet në enë që mund të futen brenda 
njëra-tjetrës,  duke  mundësuar  kështu  një  magazinim  më  të 
lehtë.
• Ngarkim  dhe  shkarkim  i  lehtë  për  shkak  të  5  shkallëve  të 

sistemit të kthimit dhe rrotullimit

Tensioni në hyrje

Intensiteti i rrymës së përdorur

Motori i kazanit

Gjerësia pa kutinë e kontrollit
Gjerësia me kutinë e kontrollit

Kërkohet  interruptor  automatik  për  linjën
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Pret më shumë. Pa zhurmë .

m ose telefonojini 
përfaqësuesit tonë për një listë më të plotë të 
aksesorëve dhe pjesëve të këmbimit.

Spina lidhëse

Certifikime


