
Pantone 376

Pantone 298

70% black
Automatyczne urządzenie do skórowania udek i fileta z 
kurczaka model DS-102 jest optymalnym urządzeniem do 
skórowania następujących produktów z kurczaka i indyka:

Kurczak:
- (W całości) Filety z piersi
- Udka
- Podudzia
- Całe nogi

Indyk:
- Filety z piersi
- Całe nogi z kością/ bez kości
- Udka z kością/ bez kości
- Podudzia
- Skrzydła bez kości

Urządzenie jest przeznaczone do produktów większych niż 
50 mm. 

SKÓROWACZKA UDEK I FILETA TYP DS 102

Naszym celem jest unowocześnianie, automatyzacja i wprowadzanie efektywnych rozwiązań.



SKÓROWACZKA UDEK I FILETA TYP DS 102

Wydajność:

• Skórowanie na taśmie o prędkości  do 17   
   metrów na minutę

• Wymaga minimum konserwacji oraz jest 
  bardzo łatwe w czyszczeniu. 

Dane techniczne:
• Rama ze stali nierdzewnej 
• Silnik (IP66) o mocy 2,25 kW
•  Wymiary urządzenia: 
- Długość:           2830 mm
- Szerokość:          710 mm
- Wysokość:        1400 mm
- Waga :              ok. 360 kg

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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