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Hej på Er. 

Vårt Slipat Pris fortsätter 

såklart under 2017. 

Detta är året då vi på HTW 

satsar mer än någonsin på 

maskiner.  

Vi har upptäckt att fler av 

våra kunder under förra året 

har tagit till sig av vårt 

”Slipat Pris” då vi har haft en 

ökning av förfrågningar och 

även en ökad försäljning  

vilket vi tror kommer att  

fortsätta under 2017. 

Så är ni på gång att investera 

i nya maskiner till rätt pris. 

Passa då på under Slipat Pris, 

eller ställ frågan till oss om 

det är något ni saknar! 

Jörgen Eddebrant 

Gäller vecka 26-27 2017 

SLIPAT PRIS V26-27 

 

171 500 SEK 
 

FRAKT TILLKOMMER 

Backdiskmaskin MPP-150 

Extrautrustad 

MPP-150 är  en liten backdiskmaskin som är  enkel att flytta på. 

Den är avsedd att  diska plastbackar E1, E2, E3 till livsmedelsindustrin med max-

måtten 600 x 400 x 420mm (längd x bredd x höjd). Maskinen är utrustad med över-

liggande rails för matning av backar för minimering av operatörer. 

Tillverkad helt i rostfritt, tillverkad enligt CE direktiv 

Kapacitet 140-150 backar/h 

Bredd och höjdinställningar upp till 420mm, minimum bredd 200mm / höjd 50mm 

Stängt vattensystem med en filterlåda, automatisk doseringspump av kem (tillval) 

Ställbara högtrycksmunstycken, Uppvärmningssystem av vattnet: el, 

Elektriska givare på övre locket för att förhindra att operatören blir nerspolad av  

kem och varmt vatten 

Maskinen står på hjul, ställbara, bromsade 

Rostfri centrifugalpump 5,5 kW 

Tvätt zon och sköljnings zon är separerade från varandra med en ”gardin” 

Höjd och bredd inställningar av guiderna beroende på backarnas storlekar 

Enkel åtkomst till all elektronik / elektroniska apparater 

Elektronik / elektroniska apparater från världskända tillverkare 

Touch skärm i färg, justerbar tvätt temperatur upp till +65 C 

Larm visas på displayen, IP 67,  Vattenskydd över kontrollpanelen 

mm, mm 

Extrautrustning i detta pris: Över liggande rails, hjul, extra munstycken i 

rostfritt, 5,5kW pump, steglös hastighet på matarbandet 


