
WÓZKI WĘDZARNICZE

Wyślij zapytanie na zapytanie@att.eu

Cechy produktu:
- wykonany ze stali nierdzewnej DIN 1.4301,
- dostępne w typie „H” lub „Z”,
- półki dostosowane do kijów lub kijów i tac,
- standardowo wyposażone w 6 kół,
- łatwe manewrowanie dzięki możliwości przechylenia,
- uchwyty ułatwiające transport z przodu i z tyłu wózka,
- wymienne koła w zależności od temperatury,
- wytrzymała, w całości spawana i higieniczna konstrukcja.

Opcje:
- kije wędzarnicze ze stali nierdzewnej lub aluminium,
- tace z siatki lub pełne,
- liczba półek uzależniona od potrzeb.
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Wózki do farszu

Wózki transportowe

WÓZKI DO FARSZU

Cechy produktu:
- wykonanie zgodnie z normą DIN 9797,
- materiał – stal 1.4301 (AISI 304) - na zamówienie 1.4404 
(AISI 316),
- wykończenie powierzchni: trawione,
- konstrukcja z blachy o grubości 2 mm,
- dno wzmocnione blachą 4 mm,
- piasta koła wzmocniona tuleją. 

Cechy produktu:
- atest PZH 
- wykonana ze stali 1.4301 (na zamówienie 1.4404)
- koła z tworzywa zapewniają długą żywotność 
(inne rodzaje na zamówienie)
- konstrukcja jezdna umożliwiająca łatwe manewrowanie 
- wersja standardowa lub na dwa pojemniki
- wersja z uchwytem

Opcje:
- pojemność: 200l; 300l,
- wersja perforowana (ściany, dno),
- pokrywa,
- odpływ z zaworem,
- okapnik,
- dodatkowy uchwyt ułatwiający transport.

Opis:
Proste i funkcjonalne wyposażenie firm przetwórstwa spożyw-
czego. Ułatwia transport standardowych pojemników EURO  
o wymiarze  600 mm  X 400 mm. 

Rolka jest spawana metodą TiG, co jest gwarantem  
zachowania wysokiej jakości i higieny konstrukcji zgodnej  
z wytycznymi m.in. EHEDG (European Hygienic Engineering & 
Design Group). Piasta koła wzmocniona tulejami – powoduje  
zwiększenie wytrzymałości mechanicznej kół z tworzywa.

Finałem procesu produkcji są procesy trawienia i pasywacji, 
które są najlepszą metodą przywrócenia warstwy pasywnej 
stali nierdzewnej.
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