MAXIMA 2.0 – FILECIARKA DO KAPSA

Maxima 2.0 jest najnowszą technologicznie fileciarką do
odkastniania fileta drobiowego z kapsa.
Urządzenie może odkastniać do 3000 szt. kapsa na godzinę,
produkuje pojedyncze filety. Produkt końcowy bardzo
dobrze nadaje się do pakowania na tacki, wymaga minimalnego
doczyszczenia, ma świetny wygląd. Urządzenie oferuje prosty
mechanizm do uzyskania pojedynczego fileta, dużą wydajność i
doskonały wygląd produktu.
MAXIMA firmy Foodmate charakteryzuje się maksymalną
wydajnością przy minimalnych kosztach utrzymania i
eksploatacji oraz wymaga minimalnej powierzchni.

Jednostka do sciągania skóry

MAXIMA 2.0 można łatwo dostosować do rożnej wielkości
zakładów i skonfigurować w systemem transporterów i wielu
fileciarek. Urządzenie może być wyposażone w transportery
dostarczające surowiec i transportery odbierające fileta oraz
skórę. Standardowa fileciarka posiada jednostkę wycinającą
pojedynczego fileta oraz jednostkę do sciągania skóry.
The V bone removal mechanism (AWR) removes V bones automatically with minimal loss of fillet. The device is very easy to
adjust and operate.

Automatyczny mechanizm usuwania kości V z fileta

Jednostka wycinająca fileta z kapsa

MAXIMA: najlepszym rozwiązaniem „ na dziś „ na trybowanie ...

Naszym celem jest unowocześnianie, automatyzacja i wprowadzanie efektywnych rozwiązań.

MAXIMA 2.0 – FILECIARKA DO KAPSA

Konfiguracja standardowa:
• Podcięcie
• Skórowaczka
• Wycięcie fileta / trybowanie
• Automatyczny mechanizm usuwania kości V
z fileta AWR
• wyczepiacz korpusu
Wyposażenie opcjonalne:
• Transporter dostarczający surowiec
• Transporter odprowadzający korpus i skórę
• Transporter na fileta
• Transporter na fileta ze stołami do kontroli
końcowej
Najistotniejsze korzyści:
• Unikalna konstrukcja kompaktowa
• Niskie koszty utrzymania i koszty użytkowania
• Prędkość regulowana falownikiem
• Wyjątkowa wydajność i
• Niezwykle stabilna i prosta konstrukcja
• Pozycja “Slow Run” do czyszczenia i mycia
maszyny
• Bezpieczeństwo zgodne z normą CE
• Awaryjne zatrzymanie urządzenia zgodne z
normą CE
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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.
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Dane techniczne:
• Rama i silnik ze stali nierdzewnej
• Moc silnika (IP66):
- Silnik napędowy moc 0,37 kW
- Silnik Skórowaczki moc 0,55 kW
- Silnik na wyczepianiu korpusu moc 0,55 kW
• Wymiary urządzenia:
- Długość: 4285 mm
- Szerokość: 1560 mm
- Wysokość: 1540 mm
- Waga:
ok. 1000 kg

870 mm (2'-10,3")
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1540 mm (5'-3.0")

B

D

1200 mm (3'-11,2")
4285 mm (14'-0,7")

1560 mm (5'-1,5")
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FOODMATE B.V.
The Netherlands
Phone: +31 186 630 240
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Angular deviation of shortest side (mm)*

Cut s

0,5≥6 6>30 30>120 120>315 315>1000 1000>2000 2000> - >10 10 >50 50 >120 120 > - (* at 20°C, unless
±0,1 ±0,2 ±0,3
±0,5
±0,8
±1,2
±2,0 ±1,0° ±0,5° ±0,3° ±0,2° stated otherwise)
General roughness Ra 6,3*
Group:

Changes:

Description:
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Tolerances acc. to.
Dimension tol. acc. to.
Roughness acc. to.

NEN 3311
Machine
NEN 2365
NEN 3634 Material:

THE INFORMATION CONTAINED IN
THIS DRAWING IS THE SOLE
Status: Approved
PROPERTY OF FOODMATE.
ANY REPRODUCTION IN PART OR
Prev: FM.00.705.B00
AS WHOLE WITHOUT THE WRITTEN
Part number:
PERMISSION OF FOODMATE IS
PROHIBITED.

Dra

MVD

Revi

FM.00.705.B00

7

FOODMATE UK LTD
United Kingdom
Phone: +44 33330 11110
info@foodmate.uk • www.foodmate.uk

Cham

Proje

8

E

