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American Pan® și Pan Glo®

American Pan este cel mai mare furnizor 

mondial de tăvi pentru copt și straturi 

de acoperire antiaderente pentru 

tăvi personalizate. Pan Glo curăță și 

reteflonează/revopseşte tăvi de peste 

25 de ani pentru unele dintre cele mai 

mari și mai exigente brutării din lume. 

Colaborați cu reprezentantul dvs. de 

vânzări Bundy Baking Solutions pentru 

a obține performanțe optime și cea 

mai lungă durată de viață pentru tăvile 

dumneavoastră.

Dispozitivul de curățare continuă Bundy/FME trece continuu 
tăvile printr-un proces de curățare în mai multe etape pentru a 
elimina resturile de proteine, semințele și alte toppinguri subţiri.*

Caracteristici
• Mișcare Continuă: Transportorul 

deplasează continuu tăvile prin procesul 
de curățare fără răsturnare

• Curățare în Mai Multe Etape: Include 
capete de curățare interschimbabile 
pentru curățarea în mai multe etape 
(capete suplimentare disponibile   
la nevoie)

• Opțiuni Pentru Curățarea Capătului: O 
combinație de perii cu role, perii orbitale, 
perii rotative, cuțit cu aer și aspirator pot fi 
utilizate pentru curățarea tăvilor

• Proiectarea Brațului Oscilant: Capetele 
de curățare sunt montate pe un braț 
oscilant, care permite reglarea poziției, 
mișcări semnificative pentru accesul la 
perie și serviciu și permite ca unitatea să 
plutească în sus și peste tăvile din șindrilă 
care altfel ar provoca un blocaj 

• Curățare Precisă: Caracteristicile 
sistemului permit reglarea fină a unghiului, 
distanței și presiunii aplicate pe tăvi prin 
periile de curăţare

• Sistemele de Cameră: Cameră de 
supraveghere pentru evaluarea panoului 
de alimentare pentru a asigura tipul corect 
de tavă și orientarea și pentru a preveni 
blocajele tăvilor

• Perii cu Schimbare Rapidă: Periile pot 
fi schimbate în câteva minute, nu în ore, 
eliminând timpul de nefuncționare între 
produse

• Ghid de Alimentare: Ghidul de alimentare 
reglabil simetric este utilizat pentru a 
asigura plasarea fiabilă a tăvii în interiorul 
aparatului

• Fluxul si Orientarea Tăvii: Tăvile pot intra 
din partea stânga sau dreaptă

• Cărucior Perie: Stocați cu ușurință mai 
multe perii pe un cărucior personalizat

• Colectarea Deșeurilor: Resturile eliminate 
din tăvi suntredirecționare într-un coș  
de colectare

• Proces de Funcționare de Mare Viteză: 
Capabil să curățe 50 sau mai multe tăvi 
pe minut

• Comenzile Interfeței Operatorului: 
Produsul, poziția capului de curățare, 
setările de viteză și presiune sunt 
programabile

• Carcasă Electrică din Oțel Inoxidabil 
NEMA 4X

• Comenzi Conforme UL, cUL

• Conform CSA, OSHA și CE

Curățător Continuu Pentru Tăvi Bundy/FME 
(Fără Răsturnare)
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BUNDY BAKING SOLUTIONS: American Pan  |  Chicago Metallic  |  DuraShield  |  Pan Glo  |  Shaffer  |  Synova

Caracteristici Opționale
• Capete de Curățare Suplimentare: 

Adăugați mai multe capete de curățare 
după cum este necesar pentru a asigura 
curățarea temeinică a tăvilor

• Capete de Curățare Duplicate: Treceți 
automat la perii noi în mai puțin de 30 de 
secunde pentru gestionarea alergenilor 
sau pentru întreținere preventivă

Transportor cu răsturnare, continuu Curățare în mai multe etape Cărucior pentru depozitare perii

                                                                 Curățătorul așa cum se arată are 2 perii cu role cu cap de vid între ele, perie rotativă    
             și orbitală cu cuțit cu aer și vid înainte de descărcare

Pentru informații suplimentare sau pentru a solicita o estimare, sunați la +40 374 664 600 sau trimiteți un e-mail la apeu@americanpan.com.

*Mai multe brevete în așteptare: proiect perie cu schimbare rapida rapidă, proiect perie orbitală, sistem perie rotativă, sistem de braț oscilant modul și comenzi.

Locații de Producție și Servicii American Pan

AMERICA DE NORD

Urbana, OH  |  Mansfield, OH
Crescent, PA  |  Humboldt, TN
Tel: +1.937.652.2151
E-mail: info@americanpan.com

EUROPA

Irlam, Anglia
Skelmersdale, Anglia
Tel: +44 (0) 161 504 0771
E-mail: apuk@americanpan.com

Waterford, Irlanda
Tel: +353 (86) 663 7103
E-mail: apie@americanpan.com

Alexandria, România
Tel: +40 374 644 600
E-mail: apeu@americanpan.com

Barcelona, Spania
Tel: +34 93 781 4600
E-mail: apse@americanpan.com

AMERICA DE SUD

Bauru, Brazilia
Tel: +55 14 2108-4860
E-mail: apcainco@americanpan.com


