
Pantone 376

Pantone 298

70% black
Skubarka jest urządzeniem do usuwania piór z różnego 
rodzaju drobiu. Urządzenie dostępne jest w kilku 
rozmiarach a rzędy dysków skubiących są niezależnie 
regulowane we wszystkich kierunkach. 
Jeden bok urządzenia można otworzyć do czyszczenia 
maszyny , uzyskując dostęp do środka maszyny. 

Skubarki są dostępne z dwoma lub trzema rzędami dysków 
po każdej stronie. Opcjonalnie jest dostępna dolna belka 
skubiąca. 
Wykonane ze stali nierdzewnej w standarcie. 
Dyski są napędzane pasem, zapewniając ciągły obrót  i 
niski poziom hałasu. 

SKUBARKA

Naszym celem jest unowocześnianie, automatyzacja i wprowadzanie efektywnych rozwiązań.



SKUBARKA

Najistotniejsze korzyści: 

• Dostępność różnych długości 

• Każdy rząd dysków może być regulowany  
  indywidualnie 

• Łatwa w utrzymaniu czystości 

Dane techniczne:
• Rama i silnik ze stali nierdzewnej
• Moc silnika (IP66) zależności od liczby dysków
• Zużycie wody: 1,0 m3 / h
• Wymiary urządzenia: 
- Długość:   zależności od liczby dysków
- Szerokość:     1950 mm
- Wysokość:      2425 mm
- Waga:        zależności od liczby dysków
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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. 
 


