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Type M-60: 1200 Itr.ltime
6
ArbcjJstryk: 5-15 kg/cm'.
Max, arbejdstemperatur: 50_55. C lor standarJ
rotOf. For hojere arbejdstemperatur leveres
specielt tilrettet rotors",t.
M;\I: I3r: 300 H: 200 L: 250 m/m
Sokkelplade: 200 X 100 mlm
AksehojJe: 115 m/m
Motorkraft: 2 HK. 1400 omdr.lmin. ()-

*

Arbejdsornrå~~t'

/j

'>

Renold kobling IiI molar er slandar(!g~ehør.
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Mejeribrug:
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Mælk

Telcnisk ;,ulrulcUon og veil(dnii]'g medfølger
hver maskine.
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Js.creme.mix

Surmælksprodukter,
Ymer.Y<\&.:hurtetc.
S,nc:l!eost, SmAreost.
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Reeombineringal

GAC~Q Homogenisafor, Type M
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TO.II'lm hOlllogmiIeril/gIpll/llpe
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FlAde

- PiskelInde.

Tr01nsportpumpc:.

/lied Ilor arbtjdI)'delse

Foremulgerer 'og trykbehandler i een arbejdsgang og giver gennem denne'
dobbeltbehandling en optimal homogenisering og en stærkt mikroniseret par.
tikelstørrelse med tæt gruppering omkring det minimale ge'nnemsnit.

Fødevareindusfri:
Ess~ns
}o.{a)'onn;lisc:. Dressing,
Ketchup.

Økonomiski drift og vedligeholdelse.Kræverkun ringe motorkraft, l

H},~til

Saucer, Sennep

etc.

Ft:dtC'll1ulsioncr

GACO HOMOGENISATOREN er driftsikker og slidstærk. Konstrueret i hoj.
legeret, rustfritstU med elastisk ophængt rotor i hydrofob nylon. Gi\'er intet
metalslid og ingen forureninger af produkterne.

Transpoctpump<:,

Medicinalindustri:

500 Itr./time. Materialeslid er stærkt reduceret og i det væsentlige be,!:ræn4~t'iI

Ernulsionc.(,

$31\'(:(,

Crtlllte.

rotorhjulene, som let udskiftes med standard reser\'esæt, h"or\'ed mGjhens
ydelse retableres.
. .;:.
Forsynet med omstyring mellem retur- og 'udløb. Udstrømningsh7~~~edt:n kan
derved reguleres uafhængigt af trykket, og emballa,ge fyldes djfel;';c fra humu.
~ .
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,genisatoren.
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Tronsportpumpe.

Teknisk

j

imlusfrr:

Kosmetisk

in.dusfri:

OlitC:IHulsio,ner,

Anvendelig som transportpumpe med stor løftehøjde til~lle trper ,'æsker O!!

blandingerundtagenstærkesyrer.
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HOMOGENISA

TOREN

,,

;

har et bredt arbej~~h1Cåde

til arbejde, der stiller store krav til renholdelse

og'h)'giejne.
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Trane:.1\ulslonc:(,
Tj:t;I~)i'ulsioncr,

og er s:t:rlig egnet
Adskillelse

o,g sam.

ling af alle enkeltdele fo~egår hurtigt og ukompliceret uden bru,!: af speciaJ.
værktøj. Alle enkeltdele tåler rensning og sterilisation efter s:ed\'~nli.;:t: normer.
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Polish
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GACO type M60
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