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PÓŁAUTOMATYCZNA
MASZYNKA DO PAPIEROSÓW
AMERYKAŃSKA FRESH CHOICE
Cena

3 099 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Półautomatyczna maszynka tłokowa do nabijania gilz papierosowych Fresh Choice
Jest to urządzenie wysokiej jakości, pozwala na wykonanie 10 - 12 szt./min. Paczkę papierosów otrzymujesz już w 2 minuty,
wagon w 20 min.
Obsługuje gilzy o grubości 8 mm, jest odpowiedni do wszystkich standardowych papierosów z wyjątkiem papierosów slim.
Tłokowe nabijanie nie mieli tytoniu tak jak sprężynowe, dzięki czemu sprawia, że gilza po napełnieniu niewiele różni się od
oryginalnego papierosa.
Nabijarka jest bezpieczna, w pełni profesjonalna i łatwa w obsłudze, dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania.
Automatycznie pobiera tytoń z dużego pojemnika, gilzy podkłada się pojedynczo. Duży zasobnik pozwala na dłuższą
pracę, bez konieczności częstego uzupełniania tytoniu. Posiada dziesięciostopniową skalę regulacji gęstości papierosa
dzięki czemu sam decydujesz o smaku tytoniu, oraz jak mocno nabity ma być Twój papieros. Jest także łatwa w utrzymaniu
czystości – dzięki półautomatycznemu systemowi czyszczenia.
Nabijarka elektryczna pozwala zaoszczędzić czas stracony na ręczne robienie papierosów, oraz pieniądze wydawane na
gotowe papierosy kupowane w sklepie. Nabijając samodzielnie gilzy tytoniem możesz zaoszczędzić nawet 70 % ceny
paczki papierosów, a jakość wykonanych papierosów jest taka sama jak papierosów ze sklepu.
Zasilanie pozwala na podłączenie maszynki w samochodzie
Wymagana wilgotność tytoniu 12 - 14 % - tylko prawidłowa wilgotność tytoniu gwarantuje dobrze dobite papierosy przy
filtrze. Tytoń prosto ze sklepowej paczki ma zwykle wilgotność w przedziale 20% - 22%. Zaleca się stosowanie
wilgotnościomierza, w celu kontrolowania wymaganej wilgotności tytoniu.
Urządzenie posiada niezbędny certyfikat CE.
Obsługa nabijarki jest bardzo prosta: wystarczy wsypać tytoń do pojemnika, następnie nałożyć gilzę na nasadkę i
przycisnąć przycisk LOAD i gotowe, możesz cieszyć się smakiem i jakością własnoręcznie nabitego papierosa !
Dane techniczne:
- Zasilanie 220 - 230 V
- Wydajność 10 - 12 szt./min.
- Obsługiwane gilzy: 8 mm
- Wymagana wilgotność tytoniu: 12 - 14 %
- Półautomatyczny system czyszczenia
- Duży podajnik tytoniu
- Elektroniczny panel kontrolny
- 10 -cio stopniowa skala regulacji gęstości nabicia
- Wymiary: 310x220x180 [mm]
- Waga: 5,5 kg
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W zestawie:
- Nabijarka Fresh-Choice
- Zasilacz sieciowy
- Zestaw kluczy imbusowych do regulacji
- Polska Instrukcja Obsługi
- Certyfikat CE
- Dowód zakupu
- Deklaracja zgodności

Oferujemy możliwość bezpłatnego odbycia szkolenia na miejscu w naszej firmie. Jeśli obawiacie się Państwo obsługi
urządzenia - wszystko pokażemy na miejscu.
W razie jakichkolwiek pytań, lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu - chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.
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