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KULJETUS- JA TEHONSIIRTOHIHNOJEN MYYNTI, ASENNUS

 

 

Type: 1700 Kudottu verkko 

 

Kudotut paistoverkot: Koska verkko voi olla rakenteeltaan hyvinkin tiheä, se on sopiva suoraan tuotteen alle 

ilman paistopeltiä. Rakenne on lähes venymätön ja erittäin kevyt, mahdollistaen helpon puhdistettavuuden. 

Koska verkko on kevyt se siirtää vain väh

säästöihin. Tämäntyyppiset verkot on kudottu joko pyörö

myös mahdollista saada useita vahvikelankoja. Erkoisvalmistuksella saavutetaan my

pinta ja suora kulku.   

 

Ominaisuudet: 
• Tuotteet suoraan verkolle 

• Energiansäästö 

• Helppo puhdistettavuus 

• Suora kulku erikoiskudonnasta johtuen

• Vähäinen venymä 

• Kitka veto 

 

Käyttökohteet: 
Usein käytetty uuniverkkona kun erikoisen oh

hedelmien ja vihannesten kuivauksessa sekä ryöppäyksessä.

 

Tekniset tiedot: 
 

Verkon silmä 3,5 • 3,8 

Poikkilankojen mitat 
round wire 1,2 

flat wire 1,2x0,6 

Normaalit materiaalit jousiteräs

Käyttölämpötila Alle 350°C

Reunojen viimeistely hitsattu (G)
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Kudotut paistoverkot: Koska verkko voi olla rakenteeltaan hyvinkin tiheä, se on sopiva suoraan tuotteen alle 

ilman paistopeltiä. Rakenne on lähes venymätön ja erittäin kevyt, mahdollistaen helpon puhdistettavuuden. 

Koska verkko on kevyt se siirtää vain vähän lämpöä joten sillä on mahdollista päästä merkittäviin energian 

säästöihin. Tämäntyyppiset verkot on kudottu joko pyörö- tai lattalangasta ja reunat on hitsattu. Reunaan on 

myös mahdollista saada useita vahvikelankoja. Erkoisvalmistuksella saavutetaan my

Suora kulku erikoiskudonnasta johtuen 

Usein käytetty uuniverkkona kun erikoisen ohuet tuotteet on saatava suoraan verkolle, myös usein käytetty 

hedelmien ja vihannesten kuivauksessa sekä ryöppäyksessä. 

3,8 • 5 • 6 • 8 • 10mm 

round wire 1,2 • 1,4mm 

flat wire 1,2x0,6 • 1,4x0,7 • 1,6x0,8mm  

jousiteräs • jousiteräs RST AISI304 • AISI316. Muut materiaalit tilauksesta 

Alle 350°C 

hitsattu (G) 
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JA LIITOSPALVELU 

Kudotut paistoverkot: Koska verkko voi olla rakenteeltaan hyvinkin tiheä, se on sopiva suoraan tuotteen alle 

ilman paistopeltiä. Rakenne on lähes venymätön ja erittäin kevyt, mahdollistaen helpon puhdistettavuuden. 

än lämpöä joten sillä on mahdollista päästä merkittäviin energian 

tai lattalangasta ja reunat on hitsattu. Reunaan on 

myös mahdollista saada useita vahvikelankoja. Erkoisvalmistuksella saavutetaan myös erittäin tasainen verkon 

uet tuotteet on saatava suoraan verkolle, myös usein käytetty 

AISI316. Muut materiaalit tilauksesta  


