
Döner 4.0 - Döner dilimleri için optimum kalıp prosesi

KLB40, kesin olarak tanımlanmış kebap dilimlerinin üretimi için yardımcı 
bir cihazdır. Programlanabilir kontrol teknolojisi ile 

döner kebap dilimleri, farklı tanımlanan 
çap ve kalınlıklarda arka arkaya ve istenilen sayıda porsiyona bölünerek 

şekillendirilebilir. Tek porsiyonlardan şekil, ağırlık ve boyut 
olarak kişiye özel tasarlanan kebap şişi oluşturulur.

Kebap Hattı 
KLB 40

FREY, yıllardır uygulamaya özgü sorular için uzman 
danışmanlar aracılığıyla ve tabii ki bakım ve onarımları 
hızlı ve ucuza yapan yetkin müşteri hizmetleri 
teknisyenlerimiz aracılığıyla kapsamlı bir servis ağı 
sunmaktadır. Bakım sözleşmelerimizden birinden 
yararlanmanızı öneririz. Böylece, dolum makinenizin 
en yüksek düzeyde güvenilirliğini ve kullanıma hazır 
olmasını sağlarsınız.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
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Edelstahlkonstruktion 
Steakmaße:  Länge: 80 bis 140 mm
Produktbreite:   60 bis 100 mm
Produkthöhe:    8 bis   35 mm
Leistung:  max. 30 Port. / min
•  Einfache Handhabung
•  Inkl. Abfuhrband
•  Vertikales Befüllen der Schale, synchronisiert  

mit dem Förderband
•  Funktion gekoppelt mit einer Vakuumfüllmaschine  

des Typs F-LINE 60
•  Erzeugung der Portionen mit Freeflow-Technik  

durch den integrierten Wolf 
•  Synchronisation mit Schalendispenser

• Homojen ve hassas şekillendirilen döner 
          kebap dilimleri
• Patentli, dilimlerin dolum basınç kontrollü         
          şekillendirilmesi
• Patentli döner dilimleri farklı tanımlanan çap ve kalınlıklarda birbiri ardına ve iste        
          nilen sayıda üretilebilir
• Kaldırma masasının akıllı, servo motor kontrollü kaldırma ve indirme hareketi
• Kesme bıçağının hassas yatak kılavuzlu hareketi
• Hızlı hat kontrollü konveyör bant
• Konveyör bant ve kesme bıçağı değişimi aletsiz yapılabilir
• Hijyenik tasarım
• Üretim kapasitesinde artış
• Ürünün hızlı işlenmesi nedeniyle en düşük ısınma
• Vakum sayesinde dilimlerin ve şişlerin birbirlerine en iyi şekilde tutunması
• Üründen kalan havanın vakumla çekilmesi nedeniyle daha uzun raf ömrü
• Programlama yoluyla şiş şeklinin ve boyutunun hızlı ve kolay değişimi
• Rahat ergonomik çalışma alanı
• FREY dolum cihazı KK500 veya F260P ile bağlantılı yüksek 
          performanslı döner hattı

Technische Daten:
Produktdurchmesser:  30 - 200 mm.
Produkthöhe:   5 - 55 mm.
Druckluft:  DIN ISO 8573-1
   Klasse 2 
Luftbedarf:   6bar / 18 L/min.

Zentrale Sicherheitsüberwachung
Abdeckung mit vertikaler Öffnung, überwacht durch 
einen Sensor mit kodierten Magneten.

KLB 40 kullanıcıları 
için avantajlar

Teknik Özellikler KLB 40 verileri:

Bağlantı gücü yaklaşık 3,5 kW
Sigorta 16A
Dilimler  yaklaşık 100 - 400 mm
Dilim yüksekliği maks. 90 mm
Kapasite maks. 40 porsiyon/dak.
Basınçlı hava bağlantısı maks. 6 bar
Hava tüketimi maks. 40 porsiyon/dak 192Nl
Ağırlık 660 kg

Kebap hazırlama 
makinesinin mucidinden

Döner dilimlerinin şekli ve büyüklüğü dolum kontrolü üzerinden 
ayarlanabilir. Dilimler ve et yerleştirme iş bölümü sayesinde 
maksimum verim elde edilir. Mükemmel kebap hattı, bir FREY 
yardımcı cihazı KLB40 ve bir pistonlu dolum cihazı KK500 
ile kombine edilmiştir. KLB40‘ı en iyisi bir F-hattı 
F222 veya bir F260 ile birlikte kullanın. 
En iyi ürün kalitesini elde 
etmek için KLB40, KK500 
ile kombine edilmiştir.

Kaldırma ünitesi konveyör bant parametre 
sayfası:
• Frekans kontrollü konveyör bant için 

esnek ayar
• Ayrı temizleme modu

Konveyör bant çıkarma parametre sayfası:
• Frekans kontrollü konveyör bant için 

esnek ayar
• Ayrı temizleme modu
• Üç tür kontrol (zaman aralığı, süre, 2. Hız) 

döner dilimlerinin kolayca çıkarılması için

Kaldırma ünitesi parametre sayfası: 
• Servo kontrollü kaldırma ünitesi için 

esnek ayar
• Aktarma yüksekliğinin ayarlanması

Dilimli döner parametre sayfası yapısı:
• Tablo biçimi
• Ayarlanabilir dilim kalınlığı
• 30‘a kadar değişken döner kebap dili-

mine ayarlanabilir
• 4 şişe kadar
• Üretim sırasında adım göstergesi


