
DELMO GROOTHANDEL introduceert:

eindelijk: de rookstok!
Al decennia is de kromme of verweerde rookstok een doorn in het oog van iedere
producent met oog voor kwaliteit. Verweerd onhygiënisch aluminium, krom
en doorhangend rondmateriaal, zelfs houten stokken worden nog steeds
gebruikt omdat het niet anders kan… nu is de volmaakte rookstok
verkrijgbaar!

DÉ ROOKSTOK
De rookstokken zijn vervaardigd uit roestvrij edelstaal met een wanddikte van 0,8 mm. Ze zijn zeer stabiel
en kunnen zwaar worden belast (zie tabel). Daarbij zijn ze licht in gewicht en belasten u niet meer dan een
aluminium rookstok. De stokken zijn volledig (machinaal) dichtgelast. De naadloos geperste kopstukken zijn
ook volledig dichtgelast aan de langstukken.

De rookstokken zijn leverbaar in twee diameters en diverse lengtes. Op aanvraag kan elke lengte (tot max.
1500mm.) worden geproduceerd.

Doordat de stokken electrogepolijst zijn is niet alleen de oppervlakte perfect glad, maar ook de
bestendigheid tegen agressieve reinigingsmiddelen zeer groot.

DOORDACHT, SUPER HYGIËNISCH EN OERSTERK…..
Het (bekende) driekantmodel staat garant voor stabiliteit en voorkomt wegrollen. De stokken zijn aan
beide* einden perfect afgerond, waardoor beschadiging van darm of product tot het verleden
behoort. Daardoor zijn de DL-rookstokken super inzetbaar bij gebruik van ophanglijnen en
ophangrobots.

De volledig naadloos (machinaal) dichtgelaste stokken zijn uitermate hygiënisch
en kunnen zonder enige terughoudendheid in stokkenwasmachines worden
gereinigd, waarbij zelfs krachtige reinigingsmiddelen de stokken niet zullen
aantaste. Ook kunnen ze met de reinigingsprogramma’s van rookkamers mee
gereinigd worden, ook de daarbij gebruikte (doorgaans agressieve)
reinigingsmiddelen hebben geen invloed op de kwaliteit of uiterlijk van de rookstok.

De bijzondere constructie en de volledige lashechting is een garantie voor een grote draagkracht.

* De stokken zijn ook leverbaar met aan één zijde een kopstuk, de tegenzijde wordt dan recht afgezaagd en volledig afgelast.

GEGEVENS: DL®-ROOKSTOKKEN
materiaal roestvrij edelstaal [werkstof 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A)]
doorsnede 12 mm. 26 mm.
lengte* 800 mm. 900 mm. 1.000 mm. 800 mm. 900 mm. 1.000 mm.
bestelnummer 86-99-108 86-99-109 86-99-110 86-99-208 86-99-209 86-99-210
draagvermogen 22 kg. 21 kg. 20 kg. 54 kg. 52 kg. 50 kg.

*andere lengtes leverbaar op aanvraag
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