
HOPPER TOPPER
ECONO

Transferová pumpa Hopper Topper Econo Vám 
pomôže optimalizovať Váš výrobný proces. 
Vďaka našej jedinečnej technológii čerpadiel sa 
do lievika dopraví veľmi šetrne aj veľké množ‐
stvo produktu bez toho, aby jeho kvalita bola 
negatívne ovplyvnená. Je pritom jedno, či sa 
jedná o spracovanie hladkých krémov alebo 
cestových más, kúskových ovocných či orieš‐
kových plniek, polievok, šalátov alebo omáčok – 
transferové pumpy Unifiller sú obzvlášť vhodné 
na rýchle a čisté dopravovanie výrobkov s naj‐
rozmanitejšou štruktúrou do lievika.

PREDNOSTI:
• Neprerušená výroba bez potreby zdvíhania 
   ťažkých bremien
• Čerpadlo zabezpečuje šetrné plnenie lievika 
   tak, ako pri ručnom plnení 
• Nasávanie produktu priamo z miešacieho kotla
• Jedinečný sklápací mechanizmus umožňuje 
   jednoduchú výmenu kotla
• Optický senzor kontroluje výšku naplnenia 
   lievika pre automatické doplňovanie, čo zaru-
   čuje presné dávkovanie
• Jednoduchá demontáž dielov bez potreby  
   náradia umožňuje rýchle čistenie
• Flexibilné použitie - vhodná do väčšiny 
   miešacích kotlov

ZVLÁŠTNOSTI:
• Pojazdný, výškovo nastaviteľný antikorový rám 
   umožňuje prispôsobenie sa rôznym miešacím 
   kotlom
• Kontrola prietoku prostredníctvom nastavenia 
   rýchlosti čerpania pri rôznych produktoch
• Nalisovaná, flexibilná 50 mm silikónová hadica 
   na vypúšťanie
• Trubka tvaru "U" na konci hadice slúži na 
   zavesenie na okraj lievika

Ilustračná fotka: Stroj 
vybavený príslušenstvom

Ilustračná fotka: 
Pumpa v kombinácii 
s dávkovacím 
zariadením 1000i



HOPPER TOPPER ECONO

INFORMÁCIE O BALENÍ
• Rozmery balenia: 135 cm x 97 cm x 56 cm
• Hmotnosť balenia: 95 kg

OBJEM
• 11 - 49 litrov/min.

RÝCHLOSŤ
• Nastaviteľná prostredníctvom regulátora rýchlosti

PRIPOJENIE
• Stlačený vzduch: 4 CFM pri 80 psi (113 litrov/min. pri 5.5 bar)
• Elektrické napätie: 230 V, 1 Amp

VEĽKOSŤ KÚSKOV
• Do 25 mm (mäkké kúsky)

CERTIFIKÁTY

ŠPECIFIKÁCIE

Výška
Max. výška výpustnej trubky
Max. výška okraja miešacieho 
kotla
Vzdialenosť medzi vstupnou a 
výpustnou trubkou (hĺbka kotla)
Max. vzdialenosť ku podlahe
Rám
Vnútorná šírka
Výška rámu

ECONO
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63 cm
19 cm

OBSAH DODÁVKY
Návod na rýchle spustenie a sada náhradných dielov
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Zastúpenie UNIFILLER 
na Slovensku:
 
TECHNOPEK s.r.o.
Buzitka 220
985 41 Buzitka
Slovenská republika

info@technopek.sk
www.technopek.sk


