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VOORDELEN

 Uitstekende opbolresultaten

 Perfecte afstand tussen deegstukken die van de afmeetmachine komen

 Minimale deegverkruimeling

 Perfecte overgave van de deegstukken aan de uitvoerzijde

 De combinatie cilinder/kegel geeft een extra lange opbolweg, waardoor 

 deze opboller uitstekend als eindopboller inzetbaar is

 Verstelbare goten op het cilindrische deel van de invoer

 Deegstukken worden tijdens het opbollen halverwege gekeerd

 Groot gewichtsbereik door gebruikmaking van vele verschillende gootvormen

GESCHIKT VOOR VEEL GANGBARE DEEGSOORTEN ZOALS TARWE, 

TARWE/ROGGE, MEERGRANEN EN VOLKOREN. 

Foto CCR 59 met olie, invoer- en afvoerband en afwerpkegel



STANDAARD UITVOERING:

Zonder olie

 Gietijzeren cilinder/kegel, teflon gecoat

 Aluminium goten, in- en uitwendig teflon gecoat

 Kegel met bovenlager

 Frame staal, vernikkeld

 Beplating geborsteld rvs

 Onderstel vernikkeld staal met 4 zwenkwielen 

 met montagepennen

 Met bedieningspaneel

Met olie

 Gietijzeren cilinder/kegel, teflon gecoat

 Aluminium goten, in- en uitwendig teflon gecoat

 Kegel met bovenlager

 Frame staal, vernikkeld

 Beplating geborsteld rvs

 Onderstel vernikkeld staal met 4 zwenkwielen 

 met montagepennens

 Met bedieningspaneel

 Oliesproei op kegel, 7 sproeikoppen

 Warme lucht

Illustratie CCR 59
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 TYPE GEWICHTSBEREIK CAPACITEIT

KK 100 -   700 gram tot 2500 stuks/uur, E-motor 1,1 kW,

KM 100 -   700 gram 1400 omw./min., toerental kegel 27 omw,min.

KG 200 - 1200 gram, inclusief inzetstukken tot 3600 stuks/uur, E-motor 1,1 kW,

GM 400 - 1600 gram 1400 omw./min., toerental kegel 39 omw./min.

GG 400 - 2000 gram, inclusief inzetstukken tot 5000 stuks/uur, E-motor 1,1 kW,

1400 omw,min., toerental kegel 57 omw/min.

 AFMETINGEN GEWICHT AANSLUITWAARDE

Lengte         1200 mm Netto    510 kg 230/400 V, 3 fase, 50 Hz + aarde

Breedte       1200 mm Bruto    580 kg 2,0 KVA (zonder verwarming)

Hoogte        1760 mm Volume 2.8 m3 5,8 KVA (met verwarming)

OPTIES

CCR 59 zonder olie

 Invoerband, L=700, 950 of 1200 mm, omkeerbaar

 Afvoerband, dwars, L=1200 mm, omkeerbaar

 Afvoerband, recht, L=500 mm, met afwerpkegel

 Aansluiting op centrale droogblaas (zonder 

 luchtpijpen)

 Verwarming met ventilator

 Frequentieregelaar t.b.v. variabele kegelsnelheid

 Meelstrooier, mechanisch

 Meelstrooier met eigen aandrijving en fotocel 

 voor deegdetectie (alleen in combinatie met 

 afvoerband)

 Waterdruppelaar (bij 2e / eindopboller)

 Klant specifieke Blue Box

CCR 59 met olie

 Invoerband, L=700, 950 of 1200 mm, omkeerbaar

 Afvoerband, dwars, L=1200 mm, omkeerbaar

 Afvoerband, recht, L=500 mm, met afwerpkegel

 Aansluiting op centrale droogblaas (zonder luchtpijpen)

 Frequentieregelaar t.b.v. variabele kegelsnelheid

 Olie op kegel en afvoerband afweger, 8 oliesproeikoppen

 Olie op kegel en toevoerband opboller, 8 oliesproeikoppen

 Olie op kegel, invoerband opboller en afvoerband afweger,  

 9 oliesproeikoppen

 Deegstuk oliesignalering

 Klant specifieke Blue Box


