
H5 H-2700



H5 H-2700

Dane techniczne:

Net weight:     35 Kg (with clip on spool and loops)
Operating pressure:    6 bar
Air consumption:      5,0 liters/cycle

H5 H-2700

Bardzo szybka maszyna do zamykania kiełbas w
naturalnej lub sztucznej osłonce, zamykania siatek,
toreb, pełnych lub pustych za pomocą aluminiowego
klipsa.
Wystarczy wsunąć osłonę w otwór trzymając
oburącz kiełbasę, wtedy H5 automatycznie ściska
osłonkę, zamyka ją aluminiowym klipsem i odcina
nadmiar materiału.

Cechy:

Solidna konstrukcja i komponenty ze stali
nierdzewnej specjalnie poddane obróbce w celu
wytrzymania niekorzystnych warunków, w których
zwykle pracują maszyny.

W pełni pneumatyczne działanie.

Minimalna konserwacja

Nasza firma dostarcza smar ALB-591 w aerozolu i
puszce, który spełnia wszystkie wymagania UE i
USA dotyczące jego zastosowania w przemyśle
spożywczym.

Zgodnie z naszymi zasadami, to urządzenie i
elementy są chronione naszymi własnymi patentami.
W celu ulepszenia urządzenia zastrzegamy sobie
prawo do modyfikacji bez uprzedniego
powiadomienia.

Model
klipsów 

H-2700 C25

Zakres klipsów
H-2710, H-2712, H-2714, H-2716
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Automatic knife Loops

H2

MANUFACTURER OF MACHINES AND CONSUMABLES SINCE 1958

Range of clips

H-510, H-520, H-530
H-535, H-540, H-545
H-548, H-550, H-560

MANUFACTURED BY:

LORENZO BARROSO

*Images and contents are property of LORENZO BARROSO and any kind of reproduction is forbidden.

 measures in mm

H2

High-speed machine for closing sausages in natural or artificial
casings, nettings and bags, full or empty, with an aluminium clip.

Just by pressing the start lever, and without releasing the sausage
from the hands, the H2 automatically gathers the casing together,
closes it with an aluminium clip, and trims off the excess material.

Features:

Robust construction and stainless components specially treated to
withstand the adverse conditions such machines usually work in.

Fully pneumatic operation.

Minimum Maintenance.

Our firm provides lubricant ALB-591 in spray and in can, which meets
all EU and USA demanded requirements for its use in the Food
Industry.

Following our standards, its devices and elements are protected by our own
patents. In order to improve the machine, we reserve the right of modifications
without prior notice.

Technical Data:

Net weight: 23 KG
Operating pressure:   6 bar
Air consumption:   4,9 liters/cycle

Model

H-520
H-540
H-550

Accessories:

Automatyczny nóż          Klipsy na szpuli

LORENZO BARROSO
PRODUCENT MASZYN I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH OD 1958r.
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