TM

Vege-Polisher

POLSKI

Sprzęt myjący i
polerujący

F

LEXIBLE

• W ofercie pięć
modeli* urządzeń
Vege-Polisher™,
które są w
stanie pracować
z wydajnością do 40
t/h (88.000 funtów/h)
• Najbardziej
kompleksowa paleta
opcji oferowana
z każdym modelem,
obejmująca:
- Centralny układ
smarowniczy

R

OBUST

• Solidne,
opatentowane
systemy napędu,
z paskiem klinowym
oraz synchronicznym
• Funkcja
wzmocnionej
ochrony łożysk
pomoże
maksymalnie
przedłużyć
żywotność Twojego
sprzętu

• Solidna konstrukcja,
zaprojektowana
na lata, dzięki
czemu znacznie
zmniejszają się
koszty eksploatacji
- Wykonanie z różnymi
typami materiałów
(np. w całości ze stali
nierdzewnej)
- Zintegrowane
systemy odzysku
wody, minimalizujące
zużycie wody

E

FFECTIVE

• Możliwość
dostosowania
konfiguracji
szczotek w celu
maksymalizowania
skuteczności
polerowania
• Oddzielne,
bezstopniowe
sterowanie
prędkością szczotek
i bębna, co daje
lepszą kontrolę nad
intensywnością
polerowania

S

MART

• Łatwy dostęp
w celu czyszczenia
i konserwacji
poprzez przesuwne
drzwiczki bokiem
wyjmowane wały
szczotek i lekkie
panele na łatwo
odpinane zaciski
• System naprężenia
pasa na zawiasach
umożliwia szybką
i prostą regulację
naprężenia

H

ELPFUL

• Drzwiczki zamykane
na kluczyk
• Hamulec bębna,
który stabilizuje
bęben podczas prac
konserwacyjnych
• Rozbudowana
na cały świat sieć
zapewniająca części
zamienne, serwis
i pomoc przy
instalacji

• Wewnętrzne
drążki czyszczące
zmniejszają częstość
czyszczenia
ręcznego

- Zautomatyzowana
brama wyjściowa
- Wiele możliwości
konfiguracji
elektrycznych,
łącznie z panelem
operatora
- Pneumatyczne
lub hydrauliczne
systemy przechyłu
umożliwiające
szybkie opróżnianie

* Obejmuje Mega-Polisher – Prosimy pamiętać, że Mega-Polisher omówiony jest w osobnej broszurze

Opis urządzenia
Wyma Vege-Polisher™ wydatnie poprawi wygląd Twoich świeżych warzyw skutkując większym udziałem zapakowanych premiowych
produktów w ogólnej produkcji i zwiększoną obecnością na półkach detalistów. Nasze doświadczenie zarówno w zakresie technologii
obrotowych bębnów ze szczotkami – którą wynaleźliśmy prawie 20 lat temu – oraz specyficzna konstrukcja szczotek stosowanych
w naszych maszynach, w połączeniu dają gwarancję, że Twoje warzywa będą wymyte i wypolerowane zgodnie z najwyższymi
standardami w handlu.
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Wyłączniki silnika
Opatentowane systemy napędu, z paskiem klinowym V oraz
synchronicznym
Wzmocniona ochrona łożysk
Przewody na świeżą wodę i wodę odzyskiwaną
Krótki i łagodny wlot podający

F
G
H
I

Lekkie panele boczne montowane na łatwe w obsłudze zaciski
Zamykane, zdejmowane przesuwne drzwiczki boczne
Bocznie wyjmowane wały ze szczotkami
Dostosowywana do produktu, unikalna konstrukcja szczotek

Zakres materiałów obejmuje stal, ocynkowaną i malowaną, a także w pełni nierdzewną.

Dane techniczne:
Model

Przybliżona
wydajność*

Rzędy
szczotek

Długość

Szerokość

Wysokość

Masa

Zużycie wody**

WPP2412

5 - 10 t/hr
(11 to 22,046 lb/hr)

12

3,125 mm
(10’3’’)

1,410 mm
(4’7’’)

1,692 mm
(5’6’’)

2.0 t
(4,409 lb)

3 - 10 m³/hr
(100-350 ft³/hr)

WPP3014

8 - 20 t/hr
(18 to 44,092 lb/hr)

14

3,790 mm
(12’5’’)

1,660 mm
(5’5’’)

2,039 mm
(6’8’’)

3.0 t
(6,614 lb)

4 - 14 m³/hr
(140-480 ft³/hr)

WPP3016

10 - 25 t/hr
(22 to 55,115 lb/hr)

16

4,085 mm
(13’5’’)

1,919 mm
(6’3’’)

2,290 mm
(7’6’’)

4.5 t
(9,921 lb)

4 - 14 m³/hr
(140-480 ft³/hr)

WPP3518

15 - 35 t/hr
(33 to 77,161 lb/hr)

18

4,520 mm
(14’9’’)

1,970 mm
(6’6’’)

2,390 mm
(7’9’’)

5.5 t
(12,125 lb)

11 - 33 m³/hr
(377-1,130 ft³/hr)

* W zależności od zabrudzenia, rodzaju produktu i warunków pracy
** Zużycie wody można zmniejszyć poprzez zastosowanie Wyma Recycling System – Prosimy zapytać o naszą broszurę na temat systemów odzyskiwania wody.

„Świeże Myślenie” firmy Wyma
Kiedy pracujesz w pocie czoła budując mocną firmę uprawiającą i pakującą
ziemiopłody zależy Ci na dostarczaniu produktów o wysokiej jakości – wymagasz
rozwiązań oferujących jak najlepszą opiekę nad zbiorami po żniwach.
Kupując produkty Wyma, kupujesz sprawdzoną jakość technologiczną
i nowoczesność, za którymi stoi dokładne zrozumienie Twoich potrzeb jako
przetwórcy. Mamy nadzieję, że będziesz tak dumny jako właściciel urządzeń Wyma,
jak my jesteśmy dumni z ich produkcji i serwisu, który świadczymy na skalę światową.

Żądaj
oryginalnych
części
zamiennych
Wyma

Nasze „świeże myślenie” zawsze będzie Ci służyć pomocą, by wspierać Cię w
przetwórstwie zebranych przez Ciebie warzyw. Jak mówimy: „jeśli coś zasługuje na
uprawę, to zasługuje również, by przetworzyć to urządzeniami Wyma”.

Konsultacje

Projektowanie

Produkcja

Instalacja

Wsparcie

Dealer:
Htech pl Sp. z o.o.
Kołłątaja 3c, PL-48100 Głubczyce
tel.: +48 774 710 180
fax: +48 774 710 181
info@htech.pl
www.htech.pl
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