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Caracteristici Opționale
Panourile de copt American Pan® 
sunt construite din materiale de 
calitate comercială, fabricate în 
diferite dimensiuni și configurații 
pentru a satisface nevoile dvs. 
de copt și acoperite conform 
specificațiilor dumneavoastră. 
Opțiunile suplimentare includ:

• Panou de copt disponibil solid sau 
în orice model sau dimensiune de 
perforare şi dimensiune

• Disponibil ca plate, panouri sau  
cu forme (canelate), bază plată  
sau rotunjită

• Acoperiri AMERICOAT®, DuraShield®, 
FlexiCoat sau OptiShield®

• Rame și ecrane din oțel inoxidabil, 
aluminiu sau oțel aluminizat

• Designul nervurilor de interblocare 
permite tăvilor să se stivuiască și 
protejează, de asemenea, panoul  
de copt pentru a crește durata de  
viață a tăvii

Panourile de copt americane Pan TabLock sunt construite folosind 
un sistem de atașare cu blocare a tabului* pentru înlocuirea ușoară și 
economică a panourilor de copt. Cadrul de oțel de înaltă rezistență are, 
de asemenea, un design de margine blocată, care permite tăvilor să se 
stivuiască în timp ce protejează panoul de copt.

Înlocuire Simplificată  
a Panoului
Panoul de copt este atașat la cadru 
utilizând un design TabLock pentru a 
permite înlocuirea ușoară și economică  
a panourilor de copt. 

Instrumente Ușor de  
Utilizat Incluse
Instrumente exclusive de instalare și 
demontare concepute pentru înlocuirea 
rapidă și simplă a panourilor de copt...
majoritatea panourilor pot fi schimbate în 
mai puțin de două minute.

Fără Întreținere
Fără nituri, fără găuri, fără resturi de metal 
și nu este nevoie să le expediați la un 
centru de service pentru înlocuire.

Integrare Fără Efort
Compatibil cu toate sistemele industriale 
de coacere și potrivit pentru aplicații 
industriale grele.

Sigur Pentru Spălare/ 
Curățare în Linie
Proiectarea cadrului sigilat TabLock 
oferă o opțiune sanitară sigură pentru 
operațiunile care utilizează dispozitiv  
de spălare a tăvii în linie.

*EU. Brevetul Nr. EP2708129
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Panouri de Copt cu  
Sistem TabLock

Tăvi pentru  
baghete stivuite

Design cu nervuri  
de interblocare

Instrumente de 
instalare și demontare

Continuat rin inversare.
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Locații de Producție și Servicii American Pan

UNITĂȚI DE PRODUCȚIE

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

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

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

Finspång, Suedia
Tel: +46 122 249 90
E-mail: info@runex.com

BIROURI DE VÂNZĂRI

Malling, Danemarca
Tel: +45 23 68 51 85
E-mail: jalbertsen@americanpan.com

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

Milano, Italia
Tel: +34 699 97 42 40
E-mail: dario@americanpan.eu

Almelo, Olanda
Tel: +31 6241 08202
E-mail: ngelici@americanpan.com

Mjøndalen, Norvegia
Trondheim, Norvegia
Tel: +47 62 81 33 55
E-mail: info@runex.com

Cluj Napoca, România
Tel: +40 726 757 849
E-mail: zsimon@americanpan.com

Dubai, Emiratele Arabe Unite
Tel: +971 54 533 4336
E-mail: nbaroudi@americanpan.com

LOCAȚII DE SERVICE

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

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