
SYSTEMY FILETOWANIA MIĘSA BIAŁEGO
Małe rozmiary maszyn. Duże wydajności.  

Wyjątkowe uzyski. Nie ma żadnych kości.



Nowa seria maszyn MAX 6000 to rewolucyjna koncepcja w zakresie filetowania piersi. 
Jest to pierwsza fileciarka, która skutecznie filetuje duże ilości  i nie wymaga dużej powi-

erzchni na hali produkcyjnej.

MAX 6000
MAŁE ROZMIARY MASZYN. DUŻE WYDAJNOŚCI.

FILECIARKA DO KAPSA

Do tej pory filetowanie piersi jest bardzo pracochłonne. 

Wymaga dużo szkoleń i  wykwalifikowanej kadry, która 

staje się trudna do znalezienia. Ponadto, obecne ro-

związania w dziedzinie filetowania wymagają dużej 

powierzchni hali i są kosztowne w obsłudze i obsadzie 

pracowniczej.

Fileciarka MAX 6000 działa z prędkością 6000 kapsów 

lub tuby na godzinę i wymaga jedynie powierzchni 9m 

x 1,5 m. Ponadto MAX 6000 posiada przyjazny dla użyt-

kownika i intuicyjny panel dotykowy do programowania 

produkcji.

Dzięki temu operator może łatwo wybrać konkretny 

produkt z ekranu dotykowego.

Fileciarka pozwala użytkownikowi pracować  na dwóch 

różnych programach jednocześnie takich jak ; filet pod-

wójny i filet pojedynczy. Ta zaleta oszczędza to czas niez-

będny na regulacje maszyny. 

MAX 6000 oferuje wygodę w wyborze końcowych pro-

duktów takich jak : filet pojedynczy , filet podwójny, z 

polędwiczką lub bez polędwiczki. Wszystkie produkty 

końcowe charakteryzują się wysoką jakością elementów 

i dobrze prezentują się pakowane na tackach.

Filetowanie białego mięsa | Nowy standard 

MAŁA POWIERZCHNIA MASZYNY

ZINTEGROWANY MODUŁ DO ODCINANIA ŚCIĘGNA PRZY POLĘDWICZCE

ŁATWY DOSTĘP DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ I KOŃCOWY WYGLĄD FILETA

WYDAJNOŚĆ 6000 SZTUK KAPSÓW NA GODZINĘ

ZINTEGROWANA SKÓROWACZKA I WYCINACZ OBOJCZYKA

CAŁOŚĆ STEROWANA I MONITOROWANA PRZEZ PLC (PROGRAMOWALNY STEROWNIK LOGICZNY)

PANEL DOTYKOWY Z ZAPROGRAMOWANYM WYBOREM PRODUKTU

 › PODWÓJNA OPCJA PROGRAMOWANIA
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Wygodny wybór produktu końcowego:
Filet podwójny, filet pojedynczy, polędwiczka 



MAX 6000
JESTEŚ GOTOWY?

Zintegrowane funkcje:

Skórowaczka 
Wycinanie obojczyka
Przycinanie ścięgna polędwiczki
Zbiór polędwiczki

Produkt początkowy Cechy Produkt końcowy

Pierś z kością Bez skóry

Zintegrowana 
skórowaczka

Usuwanie obojczyka 

Zintegrowane 
usuwanie obojczyka

PolędwiczkaFilet pojedynczy 
z / bez 

polędwiczki

Filet podwójny

MAX 6000 

Ostateczne opcje produktu

Tuba 



MAXIMA |  3,000 BPH

Fileciarka Maxima jest przeznaczona do automatycznego fi-
letowania z kapsa. Maszyna ściąga skórę , wycina obojczyk 
i ściąga pojedynczego fileta z polędwiczką. Maxima ma wy-
dajność do 50 sztuk kapsów na minutę.

Fileciarka Maxima posiada duże otwierane do góry pokry-
wy bezpieczeństwa do łatwego mycia i obsługi technicznej. 
Maszyna daje dużą przejrzystość śledzenia i monitorowa-
nia procesu produkcji przez zastosowanie przeźroczystych 
pokryw ochronnych na bokach maszyny.

ZWARTA KONSTRUKCJA

ZINTEGROWANA SKÓROWACZKA

PRODUKUJE POJEDYNCZEGO FILETA

ZMNIEJSZONE KOSZTY PRACY

SPÓJNA I WYSOKA WYDAJNOŚĆ

3000 SZTUK KAPSÓW NA GODZINĘ

AUTOMATYCZNE USUWANIE OBOJCZYKA

MINIMALNA ZAWARTOŚĆ KOŚCI I DOCZYSZCZANIE

NISKA WIELKOŚĆ AMORTYZACJI (TCO)

STEROWNIK PLC Z EKRANEM DOTYKOWYM HMIGł
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Zwarta, wydajna i wygodna

Filetowanie nie musi być pracochłonne i nieefektywne. I nie powinno zajmować dużo 

miejsca ani być kosztowne w utrzymaniu. Możesz wyeliminować wszystkie powyższe 

wyzwania wraz z Fileciarką Foodmate Maxima. Maszyna jest sterowana z PLC,  au-

tomatycznie skóruje, wycina obojczyk i ściąga fileta. Produkuje tylko pojedyncze filety, 

które dobrze prezentują sią na tackach w opakowaniach lub w innych zastosowaniach 

gastronomicznych. 

Jedną z zalet Fileciarki Maxima jest prędkość i fakt ze nie wymaga dużo miejsca. Produku-

je do 50 sztuk kapsów na minutę z minimalnym personelem nakładającym i dokonują-

cym kontroli końcowej. Projekt maszyny jest wygodny pod względem sanitarnym. Duże 

przeszklone pokrywy otwierane do góry zapewniają łatwy dostęp do wszystkich rucho-

mych części oraz pozwalają śledzić proces filetowania w czasie pracy. 

MAXIMA

   Pierś z kością               Skóra                Obojczyk           Filet  z                    Tuszka 

                                                                               polędwiczką



FM 7.50 | 3,000 SZTUK / H

Fileciarka do kapsa FM 7.50 filetuje do 3000 sztuk kapsów na godzinę.
Maszyna produkuje pojedyncze i podwójne filety bez skóry. Fileciarka jest łatwa w obsłudze i jest załadowywana ręcznie 
przez jedną lub 2 osoby.  Konstrukcja maszyny pozwala na dodanie pasa transportowego pod maszyną do odbioru 
filetów. FM 7.50 nie potrzebuje dużo powierzchni na hali i jest łatwa do przenoszenia. 

Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej i atestowanego nylonu. W ostatnim czasie wszystkie silniki stosowane w 
maszynie sa nierdzewne i hermetyczne łatwe do mycia.

POŁAUTOMATYCZNA FILECIARKA Z KAPSA | 1,400 - 2,400 SZTUK / H

Połautomatyczna fileciarka służy do recznego wycinania fileta pojedynczego lub podwójnego. 
Posiada moduł automatycznego skórowania i stempel do kości obojczykowej. Projekt fileciarki 
pozwala na dołączenie taśmy transportującej pod maszyną. 

Przerób od 1400 do 2400 piersi na godzinę, w zależności od długości linii. Urządzenie przeznaczone 
jest do filetowania z kapsa czyli z piersi z kościa, z lub bez skóry. Konstrukcja wykonana jest ze stali 
nierdzewnej oraz atestowanego  tworzywa sztucznego.

Kompaktowa, wydajna i wygodna 
fileciarka do kapsa  
Foodmate oferuje szeroką gamę maszyn do filetowania.

         Pierś z kością            Skóra                        Filet               Podwójny filety           Tuszka     
      

        Pierś z kością                 Skóra                          Filety                   Podwójny filet               Tuszka         
      



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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