
Pantone 376

Pantone 298

70% black

• Przyatosowana do dwóch linii krojenia
• Dwa niezależne pasy transportera z regulacją wysokości i 
  grubość warstwy
• Zmienna prędkość taśmy, max. 2,4 metra na minutę.
• zdejmowanie elementow po obu stronach krajalnicy
• Lepsze cięcie z krótkim nożem oscylującym
• Długa żywotność ostrza
• Brak wytwarzania ciepła, nie potrzeba wody chłodzącej
• falownik Allan Bradley dla regulacji  prędkości pasa
• Przyjazna dla operatora,  szybka w regulacji
• Prawidłowo zabezpieczona do pracy, zgodna z                     
   wymogami bezpieczeństwa i higieny

• Łatwa do mycia
• Bardzo wytrzymała, minimum przestojów i konserwacji
• Mocne motoreduktory
- 1 x jednostka krojąca
- 1 x dolna taśma
- 1 x górny pasek naprężenia
• Przenośniki taśmowe 330mm/13 “ szerokie
• Wykonane ze stali nierdzewnej dopuszczone przez  FDA
• System natrysku wody na górny i dolny pa - opcjonalnie

KRAJALNICA POZIOMA HSM-2

Naszym celem jest unowocześnianie, automatyzacja i wprowadzanie efektywnych rozwiązań.



KRAJALNICA POZIOMA HSM-2

Kluczowe korzyści:

• Zestaw do krojenia podwójnych oraz 

  pojedynczych filetów z kurczaka

• Dla produktów o wysokości  do 50 mm / 2 “

• Dla szerokości produktów od 50 mm / 2 “do  
  140 mm / 5 1/2”

• Dla krojenia na plastry z 5 nożami

Dane techniczne:
• Stal nierdzewna rama i silnik
• Silnik (IP66) zasilacz HSM-2:
- 3 x 2,7 kW
• Wymiary maszyny:
- Długość:      2924 mm
- Szerokość:   1306 mm
- Wysokość:   1320 mm
 - Waga:        ok. 550 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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