Degavvägare
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Degavvägare för
alla degtyper
I Glimeks sortiment med degavvägare finns rätt maskin
för alla bagerier.
Glimek erbjuder automatiska
degavvägare med stor viktnoggrannhet och kapacitet från

750 till 6 000 degbitar/timme.
De är mycket enkla att använda
och lämpar sig för olika degtyper.
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Degavvägare
SD180
Kapacitet: 750–1 800 bitar/timme.

Degavvägare för industribagerier
SD300
Kapacitet: 750–3 000 bitar/timme.

SD600
Kapacitet: 1 000–6 000 bitar/timme.
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SD180 – KOLVAVVÄGARE
En tyst, automatisk degavvägare för alla typer av
deg. Stor viktnoggrannhet och flexibelt viktområde
gör att den passar alla typer av bagerier. Högst
säkerhet i den här klassen. Genomtänkt ergonomi
gör den mycket användarvänlig.
FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
Stor viktnoggrannhet. Vanligtvis 1,5–2 %. Två
degkammare. Tratten går hela vägen ned till kniven.
Ingen deg blir kvar i tratten.
Brett viktområde. 3 varianter från 35 g till 2 300 g.
Mäter degen i stället för att väga den.
Flexibel avseende typ av deg.
Variabel hastighet med frekvensomvandlare.
Kapacitet 750–1 800 bitar/timme som standard (lägre
kapacitet på begäran).
Degkniv av rostfritt stål.
Unik tömningsfunktion (tratten når ända ned till
degkniven).
Försiktig deghantering.
Enkel hantering och rengöring. Alla skydd är tillverkade av
rostfritt stål och kan avlägsnas.
90-liters tratt av rostfritt stål som standard (~ 63 kg deg).
225-liters tratt i rostfritt stål (~ 150 kg degbehållare) (tillval).
Nonstick-belagd tratt (tillval).
Oljebehållare på 17 liter, enkel att fylla på.

TEKNISK A SPECIFIK ATIONER
Kapacitetsområde: 750–1 800 degbitar/timme.
Viktområde, beroende på kapacitet och degegenskaper:
SD180XS: 50–1 000 g
SD180: 120–1 600 g
SD180XL: 180–2 300 g
Med minikolv för SD180 och SD180XL: 35–250 g.
Effekt 1,1 kW.

TILLVAL
Ram i rostfritt stål.
Lägre kapaciteter:
Variabel hastighet 500–1 000 degbitar/timme.
Variabel hastighet 500–1 200 degbitar/timme.
90-liters nonstick-belagd tratt med teflonbeläggning.
225-liters extra stor tratt av rostfritt stål.
225-liters extra stor, nonstick-belagd tratt.
Smörjning av behållaren – automatisk smörjning inuti
225-literstratten. Separat enhet med styrskåp, pumpenhet
och inbyggd oljebehållare.
Speciallängd på utmatningsbanan.
Specialrem på utmatningsbanan.
Oljning av utmatningsbanans rem.
Oljning av mätkolv.
Oljning av mätkolv och rem.
Mjöldoftare – mekanisk SD180.
Eluttag – strömsatt när avvägaren är i drift.
Minikolv och adapter för degvikter på 35 –250 g.
Finns för SD180 och SD180XL.

Mycket tyst 69 dB(A).
Deggränshandtag.
Högsta säkerhet med automatisk stoppfunktion. (Maskinen
stannar när du rör vid säkerhetsstoppet på tratten.)

Kontrollpanel med pekskärm inkluderar biträknare och
avläsning av viktområde.
Höjdförlängning 100 mm.
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HÖGSTA SÄKERHET MED
AUTOMATISKA STOPPFUNKTIONER
1.

STORT ANTAL DEGKVALITETER
KAN HANTERAS

MYCKET TYST

LÅNG LIVSLÄNGD

2.

1. Standardmätkolv 120-1 600 g.
2. Standardmätkolv ersatt av 			
minikolv 35-250 g.

MÅTT

SD180 - 90 L

SD180 - 225 L
ø 1 154 mm

360 mm

750- 900 mm

1 800 mm

1 127 mm

1 600 mm

750- 900 mm

1 150 mm

670 mm

90 mm

1 127 mm

473 mm

360 mm

670 mm

1 021 mm
673 mm

882 mm

ø 1 155 mm

1 150 mm
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SD300 –
DEGAVVÄGARE
En automatisk degavvägare som kan användas
som 1- eller 2-kammare. Kraftig konstruktion för
hög produktion.
FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
Viktområde, två alternativ: 40–1 000 g och 150–2 300 g.
Variabel hastighet med frekvensomvandlare.
Kapacitet 1 500–3 000 som 2-kammare och 750–1 500
som 1-kammare. De två mätkolvarna konverteras enkelt till
en kolv.
Degkniv av rostfritt stål.
Unik tömningsfunktion (tratten når ända ned till
degkniven).

TILLVAL
90-liters nonstick-belagd tratt med teflonbeläggning.
225-liters extra stor tratt av rostfritt stål.
225-liters extra stor, nonstick-belagd tratt.
Smörjning av behållaren – automatisk smörjning inuti
225-literstratten. Separat enhet med styrskåp, pumpenhet
och inbyggd oljebehållare.
Mjöldoftare – mekanisk SD300 (inte i kombination med
”Oljning av första utmatningsbanan”).
Nonstick-belagd degskrapa för mycket mjuka eller klibbiga
degar.
Oljning av första utmatningsbanan (inte i kombination med
”Mjöldoftare”).
Oljning av mätkolven.
Oljning av mätkolven och första utmatningsbanan. (Inte i
kombination med ”Mjöldoftare”).
Höjdförlängning 100 mm.
Specialrem på en eller båda banorna.
Speciallängd på utmatningsbanan.

Försiktig deghantering.
Degkammare i högkvalitativt Ni-resistent stål säkerställer
stor viktnoggrannhet och lång hållbarhet.
PLC-pekskärm.
Kraftig konstruktion.
90-liters tratt av rostfritt stål som standard (~ 63 kg deg).
225-liters tratt i rostfritt stål (~ 150 kg deg) (tillval).
Nonstick-belagd tratt (tillval).
Enkel hantering och rengöring. Alla skydd är tillverkade av
rostfritt stål och kan avlägsnas.
Oljebehållare på 11 liter, enkel att fylla på.

TEKNISK A SPECIFIK ATIONER
Kapacitetsområde
2-kammare 1 500–3 000 degbitar/timme.
1-kammare 750–1 500 degbitar/timme.
Viktområde, beroende på kapacitet och degegenskaper:
2-kammare SD300 40–400 g
1-kammare SD300 100–1 000 g
2-kammare SD300 XL 150–1 150 g
1-kammare SD300 XL 250–2 300 g
PLC-kontroll med pekskärm för:
– Styrning av hastighet (frekvensomvandlare).
– Viktreferensskala.
– Räknar/räknar ned.
– Separat styrning av andra utmatningsbanan.

Utförande i rostfritt stål.
Effekt 1,5 kW.
Finns med vänster eller höger utmatning (om du står
framför kontrollpanelen).
Högsta säkerhet med automatisk stoppfunktion på tratten.
(Maskinen stannar när du rör vid säkerhetskanten på
tratten.)
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ENKELT ATT VÄXLA
FRÅN 1-KAMMARE
TILL 2-KAMMARE

ENKELT ATT VÄXLA MELLAN EN
OCH TVÅ KOLVAR

FLEXIBEL AVSEENDE
TYP AV DEG

MÄTER DEGEN EFTER VOLYM –
BÄTTRE NOGGRANNHET

MÅTT

SD300 - 90 L

(987) mm

987 mm

750-1 000 mm

Höger utmatning

(1 370) mm

654 mm

(1 282) mm

(1 370) mm

1 800 mm

1 146 mm

1 600 mm

1 146 mm

450 mm

1 282 mm
1 800 mm

Vänster utmatning

1 800 mm

Höger utmatning
750-1 000 mm

Vänster utmatning

SD300 - 225 L

ø 1 154 mm

ø 1 155 mm
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SD600 –
DEGAVVÄGARE
En rostfri degavvägare i 3- eller
2/4-kammarsutförande. Steglöst justerbart
degtryck, justerbart under drift.
Robust chassi för hög industriell produktion.
Mäter degen i stället för att väga den – degvikten blir
konsekvent även om degen börjar jäsa i tratten.
Viktområde, två alternativ: 150–1 000 g som 3-kammare
och 250–1 700/100–700 g som 2/4-kammare.
Steglöst justerbart degtryck på kolvarna. Kan justeras
under drift.
Alla paneler öppnas enkelt (utan verktyg) så det är enkelt
att rengöra maskinen – inklusive de separata facken för
elektrisk åtkomst och oljning.

100-liters tratt av rostfritt stål som standard (~ 70 kg deg).
225-liters tratt i rostfritt stål (~ 150 kg deg) (tillval).
Nonstick-belagd tratt (tillval).

TEKNISK A SPECIFIK ATIONER
Kapacitetsområde
3-kammare: 1 500–4 500 degbitar/timme.
2/4-kammare: 1 000–3 000/2 000–6 000 degbitar/timme.
Viktområde, beroende på kapacitet och degegenskaper:
3-kammare: 150–1 000 g.
2/4-kammare: 250–1 700/100–700 g.
Effekt: 3,5 kW.

Variabel hastighet med frekvensomvandlare.

Tryckluft: 6 bar.

Kapacitet 1 500–4 500 bitar/timme som 3-kammare, 2
000–6 000 bitar/timme som 4-kammare och 1 000–3
000 bitar/timme som 2-kammare (mätkolvarna kan enkelt
kopplas ihop två och två).

TILLVAL

Mycket användarvänlig 8-tums pekskärm för inställningar
och lagring av recept.
Steglöst justerbart pneumatiskt system (tryckluft krävs,
minst 6 bar) för mycket försiktig hantering av olika
degtyper. Kan justeras under drift.
Tillförlitligt avvägningssystem för mycket stor
viktnoggrannhet.

100-liters nonstick-belagd tratt med teflonbeläggning.
225-liters extra stor tratt av rostfritt stål.
225-liters extra stor, nonstick-belagd tratt.
Smörjning av behållaren – automatisk smörjning inuti
225-literstratten. Separat enhet med styrskåp, pumpenhet
och inbyggd oljebehållare.
Mjöldoftare – mekanisk.

Separat drift på utmatningsremmar.

Oljning av första utmatningsbanan.

Smarta övervakade smörjsystem ger maskinen lång livslängd.

Specialrem på en eller båda banorna.

Snabbutlösande utmatningsbana för enkel rengöring.

Speciallängd på utmatningsbanan.

Stort fokus på säkerhet och hygien under utvecklingen.
Högsta säkerhet med en automatisk stoppfunktion på
tratten. (Maskinen stannar när du rör vid säkerhetskanten
på tratten.)
Tryckluft krävs.
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KOSTNADSEFFEKTIV OCH
TILLFÖRLITLIG PRODUKTION

MER EXAKT VÄGNING OCH
JÄMNARE DRIFT

SD600 - 225 L
717 mm

ø 1 166 mm

SD600 - 100 L

750-1 000 mm

1 860 mm

750-1 000 mm

1 143 mm

ø 1 166 mm

(1 311) mm
(1 910) mm

(1 311) mm

1 660 mm

1 143 mm

1 694 mm

517 mm

1 694 mm

1 910 mm

1 199 mm

1 199 mm
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1. ENKEL ATT ANVÄNDA
PLC-PEKSKÄRM

PLC-kontroll med pekskärm för:
– Styrning av hastighet (frekvensomvandlare)
– Viktreferensskala
– Räknar/räknar ned
– Separat för andra utmatningsbanan

Bild på
SD300

1.
2.

2. ENKELT ATT VÄXLA
FRÅN 1-KAMMARE
TILL 2-KAMMARE PÅ
SD300

2B.

VRID

2A. ÖPPNA LOCKET PÅ DEGAVVÄGARENS SIDA

3.

2C.

2B. FÖR 750–1 500 BITAR/TIMME:
VRID, PLACERA HANDTAGET ENLIGT
BILD 2B OCH TRYCK NEDÅT.

3. UTMATNINGSBANA
STANDARDUTMATNINGSBANA
FÖR SD180 OCH SD300.

UTMATNINGSBANA MED SNABBUTLÖSNING FÖR ENKEL RENGÖRING.
STANDARD FÖR SD600,
TILLVAL FÖR SD180 OCH SD300.

2C. 1 500–3 000 BITAR/TIMME:
LYFT HANDTAGET OCH PLACERA
DET ENLIGT BILD 2C.

11

FÖRSIKTIG DEGHANTERING

Glimeks degavvägare har en mycket försiktig deghantering och
variabel hastighet med en variabel frekvensomvandlare.
Kan hantera olika degtyper.
SD600 är utrustad med ett steglöst justerbart pneumatiskt system (tryckluft krävs, minst 6 bar) för mycket försiktig hantering
av olika degtyper. Kan justeras under drift.

SÄKERHETSK ANT

Säkerhetskant – för din säkerhet.
Konstruktionen gör att användaren inte av misstag
kan nå in i tratten och skadas av maskinens knivar.

1. AUTOMATISK STOPPFUNKTION
MED SÄKERHETSKANT

1.

2.

Mycket omfattande säkerhetsåtgärder!
När du rör vid trattens säkerhetskant aktiveras
autostoppet och maskinen stannar.

2. STÖRRE SÄKERHETSRING

3. FÖR DEGAVVÄGARE MED
225-LITERS TRATT INGÅR EN
STEGE FÖR BÄTTRE ERGONOMI
Stegen gör det enklare och mer
ergonomiskt att nå upp till och
arbeta med tratten.

Om oss
Vi erbjuder anpassade bakningslösningar och kompletta
brödlinjer för professionella bagerier.
Vi levererar tillförlitlig teknik med precisionsstyrning och
flexibilitet för olika degtyper och -vikter och dessutom en
användarvänlig produktutformning som ger yrkespersoner
inom bagerinäringen kreativ frihet till lägsta ägarkostnad. Vi
är en kundorienterad organisation och ser fram emot att vara
din professionella affärspartner under hela bakprocessen.

Sveba Dahlen AB
Industrivägen 8
513 82 Fristad
www.sveba-dahlen.com

990023-001

info@sveba.com

