KOMPAKTOWY SYSTEM DZIELENIA

(INTELIGENTNE PROWADZANIE)

Kompaktowe linie dzielenia firmy Foodmate zostały
zaprojektowane z myślą o rozwiązaniach w zakresie
logistyki i dzielenia drobiu na rożne elementy. Podzielony
kurczak zostaje kierowany na inne działy w zakładzie
przetwórstwa drobiu. Każdy system dzielenia uwzględnia
specyfikę zamówień. Systemy dostępne są w przeróżnych
konfiguracjach dopasowanych do wymogów lokalnych
producenta.
Niektóre systemy zrzucają jedynie przednią czesc tuszki
oraz wycinają ćwiartki nóg, podczas gdy inne mają
bardziej się złożone funkcje dzielenia oraz dystrybucji

każdego produktu do konkretnych lokalizacji w zakładzie,
w zależności od zakresu wagowego.
W celu minimalizacji czasu przestoju urządzenia oraz
obniżenia kosztów ogsługi, wszystkie kompaktowe
systemy dzielenia na elementy firmy Foodmate zostały
wyposażone w samo korygujące położenie Magnetyczne
Strzemiona.
Prędkość linii wacha się w zakresie od 80szt drobiu na
minutę przy linii 12” (calowej) do 140 sztuk drobiu na
minutę przylinii 8”(calowej).

Naszym celem jest unowocześnianie, automatyzacja i wprowadzanie efektywnych rozwiązań.

KOMPAKTOWY SYSTEM DZIELENIA (INTELIGENTNE PROWADZANIE)

Przykłady modułow składających się na linię
dzielenia:
- Inteligentny system prowadnic
- Moduł do anatomicznego wycięcia skrzydła
- Moduł – nadcięcie powłoki
- Moduł do przepoławiania
- Moduł do odcinania ćwiartki, podwójne
ostrze, dwa silniki
- Moduł do odcięcia uda od podudzia
-Kompaktowy wyczepiacz
-Skrzynka sterująca
GŁÓWNA ZALETA
• Przerób do 6 000 sztuk drobiu na godzinę.

Firma Foodmate została założona w 2006 roku w Holandii. Produkujemy
urządzenia do przetwórstwa żywności, specjalizując się w przetwórstwie
drobiu. Ostatnio uruchomiliśmy Foodmate Brasil w celu szerszej dystrybucji
naszych urządzeń w Ameryce Południowa i na całym świecie. Dzięki
stałym unowocześnieniom i ogromnej wiedzy wynikającej z dziesiątek lat
doświadczenia w branży, wprowadzamy innowacyjność i automatyzację, co
pozwala na stałe zmniejszanie kosztów.
Na naszą ofertę składa się szeroki zakres urządzeń do transportu żywca, uboju i
skubania, patroszenia, chłodzenia, ważenia, trybowania, systemy dzielenia i wiele
innych.
Foodmate dostarcza również sprzęt wykorzystywany do myjni przemysłowych,
włączając w to myjki pojemniko, palet oraz cymbrów. Nasz zespół cechuje
wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm, które pozwalają na projektowanie,
usprawnianie i wprowadzanie rozwiązań spełniających stale zmieniające się
potrzeby klientów Foodmate.
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