
TRYBOWANIE MIĘSA CIEMNEGO
Proste, wydajne i szybkie trybowanie.  

Wyjątkowe uzyski. Nie ma żadnych kości.



 OPTI - TRYBOWNICA UDA

Obecni oraz nowi klienci mogą uzyskać jeszcze szybszy zwrot z inwestycji z 

wraz z nowo  opracowanym modułem usuwania chrząstki (KCR).

Foodmate opracował system KCR aby wyeliminować wymagany personel 

do wycinania chrząstki z wytrybowanego mięsa uda.. Ze względu na coraz 

mniejszy rynek pracowników  trudno jest pozyskać personel trybujący oraz 

trudno jest kontrolować indywidualną wydajność każdego trybującego.

Trybownica Uda OPTI została opracowana w celu rozwiązania problemów 

powszechnie występujących przy trybowaniu ręcznym oraz przy trybowni-

cach automatycznych.

Innowacyjny system skrobaków ściągający mięso dostarcza steki z uda wygląda-

jące jak mięso odkostnione ręcznie. Moduł wycinania chrząstki  KCR nie wpływa na 

jakość mięsa,  uzyski są bardzo podobne, a czasami nawet lepsze niż doczyszczanie 

ręczne.

Moduł KCR można zainstalować na istniejących trybownicach uda OPTI .Moduł 

KCR znajduje się pod zgarniakami mięsa i jest prowadzony krzywką na bębnie i 

przekładnią. Każdy zgarniak posiada okrągły nóż krążkowy, który wchodzi na kość 

udową aby wyciąć ścięgna wokół stawu kolanowego. Po wycięciu ścięgien wokół 

kolana nóż cofa się na dół a skrobaki ściągają mięso z kości. Chrząstka kolana pozos-

taje przy kości.

Optymalne Uzyski. Dostarczone. Na calym swiecie!
100 UD NA MINUTĘ

ZINTEGROWANA SKÓROWACZKA

ELIMINUJE MIAŻDZENIE KOŚCI

WYSOKI UZYSK PRZY PRAWIDŁOWYM DZIAŁANIU

WYMAGA TYLKO 15 NOŻY DO USUWANIA RZEPKI KOLANOWEJ

PROSTA I ŁATWA KONSTRUKCJA DO SERWISOWANIA

ZINTEGROWANY MODUŁ DO USUWANIA RZEPKI KOLANOWEJ, ABY  
ZMINIMALIZOWAĆ DOCZYSZCZANIE

WYGŁAD KOŃCOWY TAKI JAK TRYBOWANIE RĘCZNE WRAZ Z „OSTRYGĄ”.

Główna zalety 

Trybownica uda - OPTI może być teraz wyposażona 

w automatyczny moduł usuwania chrząstki (KRC)

Wysoka wydajność, wygląd taki jak ręcznie 
trybowany stek , bez żadnych kości.

Produkt końcowy

Od momentu oficjalnego wprowad-
zenia trybownicy uda -  OPTI w 2011 
roku firma Foodmate z powodzeniem 
zainstalowała ponad 175 maszyn na 
całym świecie. Klienci z USA, Kanady, 
Korei, Australii, Francji, Polski, Turcji, 
Rosji, Brazylii i kilku innych krajów 
uzyskali znaczną poprawę wydajności 
i oszczędności pracy, a także poprawili 
jakość mięsa z uda oraz wydłużyli czas 
przechowywania.

240 sztuk trybownic uda OPTI 
pracuje na całym świecie.
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kompaktowy, efektywny i elastyczny

Firma Foodmate opracowała Trybownice podudzia OPTI w odpowiedzi na rosnący
popyt i produkcję odkostnionego mięsa podudzia.

TRYBOWNICA PODUDZIA - OPTI
UZYSKI.  BEZ ŻADNYCH KOŚCI.

TRYBOWNICA PODUDZIA - OPTI |  100 SZTUK  NA MINUTĘ.

Maszyna przeznaczona jest do trybowania 100 sz-
tuk podudzia na minutę. Wymaga jedynie dwóch 
osób do zawieszania na strzemionach Easy Load.

Po zawieszeniu podudzia na maszynę proces try-
bowania jest automatyczny. Nacięcie wzdłuż kości 
otwiera podudzie co chroni kość przed zerwaniem 
, zapewnia poprawne zejście mięsa z kości i łatwą 
inspekcje końcową.

Po nacięciu wzdłużnym podudzia następuje pod-
cięcie ścięgien. Ścięgna są podcinane gdy podudzie 
obraca się o 360 stopni. W czasie podcinania 
ścięgien specjalny system trzymadeł zsynchro-
nizowany z prędkością linii utrzymuje podudzie 
tak aby nigdy nie została przecięta kość strzałkowa. 
Kość strzałkowa zawsze pozostaje razem z kością 
główną.

Po podcięciu ścięgien skrobaki ściągają
mięso z kości, zapewniając najwyższy uzysk, na-
jwyższą jakość mięsa i minimalną zawartość kości.

ŁATWE ZAWIESZANIE PRODUKTU

BRAK FRAGMENTÓW KOŚCI W MIĘSIE

TAKI SAM ROZMIAR JAK TRYBOWNICA DO UDA OPTI

MASZYNA MOŻE TRYBOWAĆ RÓŻNE WAGI

TRYBOWANE PODUDZIA BEZ I ZE SKÓRĄ

DOSKONAŁY WYNIK KOŃCOWY W POŁĄCZENIU Z WYSOKĄ SPRAWNOŚCIĄ

SZYBKIE AUTOMATYCZNE TRYBOWANIE PODUDZIA DO 6000 SZTUK NA GODZINĘ

WYKORZYSTUJE PODOBNE KONCEPCJE MECHANICZNE JAK TRYBOWNICA DO UDA – OPTI

MASZYNY NAJNOWSZEJ GENERACJI WYPOSAŻONE SĄ W ZAAWANSOWANE FUNKCJE 
BEZPIECZEŃSTWA W PLC I HAMULCE SILNIKÓW DC



Trybownica całej nogi - OPTI LTD 

System trybowania uda i podudzia.
System trybowania ciemnego mięsa OPTI LTD 

to wygodny, efektywny, wysoko wydajny system 

wytwarzający najwyższej jakości mięso ciemne z 

kurczaka.

Wyjątkowy uzysk. 
Bez żadnych kości. 

Trybownica odkastnia do 100 sztuk nogi anatomicznej 
ze skórą lub bez skóry na minutę. System trybowania 
jest tak elastyczny, że nie wymaga dodatkowych regu-
lacji w czasie produkcji i zmianie partii surowca.

Całkowita elastyczność.
Ponieważ każdy zakład , ustawienie maszyny, hala produkcyjna jest inna , firma Foodmate opracowała zintegrowaną stację nacięcia 
kości J-Cut, która jest częścią trybownica OPTY LTD  i jako samodzielnie stojąca maszyna ma możliwość podłączenia do dowolnej linii 
dzielenia.

Znaczące zmniejszenie kosztów pracy
Nowa stacja nacięcia kości  J-Cut podnosi higienę procesu trybowania oraz 
oszczędza 4-6 osób na zmianę. Eliminuje to stały i dokuczliwy koszt szkoleń, szcze-
gólnie w zakładach, które mają wysoką rotację pracowników.

Małe zakłady trybujące nogi z kurczaka 
mogą skorzystać z urządzenia FM650.
Trybownica uda lub podudzia FM650 
jest przeznaczona do trybowania 
anatomicznie wyciętych elementów uda 
lub podudzia.  Jest obsługiwana przez 
jedną osobę. Posiada 12 membran przez 
które jest przeciskana kość. Mięso i kości 
są automatycznie zrzucane  z maszyny
Trybownica FM650 umożliwia trybowanie 
z prędkością  40 sztuk na minutę.

TRYBOWNICA UDA LUB PODUDZIA FM 6.50

Trybownica OPTI LTD do trybowania całej nogi z kurczaka składa 
się z dwóch maszyn. Jedna maszyna usuwa kości podudzia z całej 
nogi lub po prostu z podudzia. Druga maszyna usuwa kości uda z 
całej nogi lub po prostu pojedynczego uda. Jeżeli jest zamówienie 
tylko na mięso z udka , maszyna trybująca podudzie jest wyłączo-
na. Takie rozwiązanie wpływa na zużycie eksploatacyjne i obniża 
koszty utrzymania. 

Projekt maszyny zapewnia wysoką jakość trybowanego mięsa i 
minimalną ilość osób do kontroli końcowej.Maszyna odkastnia 
mięso prawidłowo i nie uszkadza kości strzałkowej w podudziu. 
Nowatorska konstrukcja skrobaków daje mięso które wygląda jak 
trybowane ręcznie przy zachowaniu wysokiego uzysku.

Moduł automatycznego nacięcia nogi wzdłuż powoduje, 
że odkładanie nóg staje się jeszcze bardziej opłacalne.
Jednym z najważniejszych, ale również najintensywniej pracujących mechaniz-
mów trybownicy jest proces (J-cut) nacięcia nogi wzdłuż kości. Wykonanie praw-
idłowego nacięcia nogi wzdłuż całej kości ma bezpośredni wpływ na jakość i uzysk 
trybowania. Dzięki automatycznej jednostce J-Cut, wszystkie problemy związane 
z ręcznym nacinaniem nogi są rozwiązywane. Dzięki automatyzacji tego procesu 
maszyna daje jeszcze szybszy zwrot z inwestycji. 

Produkt końcowy



Robimy to w prosty sposób. 
     Ty zamieniasz to w zysk.

                              Foodmate wprowadza innowacyjne technologie i opłacalne  
                                                         rozwiązania w procesach przetwórstwa drobiu
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