
Pantone 376

Pantone 298

70% black
Moduł do  wycięcia nóg SII firmy Foodmate zaprojektowany 
został z myślą o anatomicznym  wycięciu nogi kurczaka.
Moduł do  wycięcia nóg SII przepuszcza nogi z grzbietem 
liniowo przez maszyne a następnie  obraca grzbiet. 
Grzbiet jest  odcinany od nóg. Maszyna może obsługiwać 
szeroki zakres wagowy przy zachowaniu optymalnego 
anatomicznego cięcia bez konieczności regulacji. 

Wysokość maszyny regulowana jest mechanicznie przy 
pomocy trzpienia w zależności od rozmiaru sztuk drobiu.
Moduł do  wycięcia nóg SII  może zostać zainstalowany 
na nowych liniach dzielenia firmy Foodmate lub w 
prosty sposób zintegrowany na istniejących liniach lub 
systemach typu “Flex”.

MODUŁ DO ANATOMICZNEGO WYCIĘCIA 
NÓG SII

Naszym celem jest unowocześnianie, automatyzacja i wprowadzanie efektywnych rozwiązań.



MODUŁ DO ANATOMICZNEGO WYCIĘCIA NÓG SII

Dane techniczne:
• Rama i silnik ze stali nierdzewnej
• Moc silnika (IP66) 1,5 kW
• Wymiary urządzenia: 
- Długość:      1269 mm
- Szerokość:   1180 mm 
- Wysokość:    1457 mm
- Waga:           ok. 290 kg

Główne zalety:

• Szeroki zakres wagowy tuszki  przy  
  minimum regulacji

• Niska zawartość kości z grzbietu

• Mniejsze straty „pucka”

• Wiekszy uzysk

• Regulacja wysokości przy pomocy  
  trzpienia w zależności od rozmiaru   
  drobiu

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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