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Pantone 298

70% black

Nowe urządzenie do trybowanica uda kurczaka OPTI 
stworzone zostało z myślą o rozwiązaniu problemu 
dotyczącego ręcznego i automatycznego trybowania 
udka kurczaka. Unikalny projekt maszyny zapewnia 
wysoki  uzysk i jakość mięsa przy minimumalnej kontroli 
końcowej. Innowacyjne skrobaki i system podcinania 
ścięgien daje jakość mięsa wyglądającego na pocięte 
ręcznie, przy nieuszkodzeniu kości. W przeciwieństwie 
do innych automatycznych urządzeń tego typu, nasze 
urządzenie do trybowanica uda kurczaka OPTI eliminuje 
konieczność korzystania z gumowych membran, co 
znacznie zmniejsza koszt trybowania.
Trybownica uda OPTI może być wyposażona w 
automatyczny system usuwania chrząstki. Ten moduł daje 
produkt bez chrząstki stawowej, tym samym nie wymaga 
pracy po zakończeniu procesu.

Trybownica uda OPTI - opcje:
- Moduł skórowania na linii
- Transportery
- Moduł usuwania chrząstki

TRYBOWANICA UDA KURCZAKA OPTI

Moduł do zrywania mięsa

Moduł usuwania chrząstki Podcięcie “pucka” / ostrygi Zespół tnący ścięgna i mięśnie

Moduł skórowania na linii

Naszym celem jest unowocześnianie, automatyzacja i wprowadzanie efektywnych kosztowo rozwiązań.



TRYBOWANICA UDA KURCZAKA OPTI

Dane Techniczne:
• Prędkość trybowania: 80-100 udek kurczaka na minutę
• Konstrukcja: Stal nierdzewna 304 i materiały  
  syntetyczne z atestem FDA 
• Moc silnika (IP66): 3,5 kW
• Przyłącze zasilania: 1 główne przyłącze 
  zasilania do panelu sterowania
• Czyszczenie: Łatwość czyszczenia, spełnia 
• Wymiary urządzenia: 
-  Długość:     5825 mm 
-  Szerokość:  1800 mm 
-  Wysokość:  2145 mm
-  Waga:          ok. 2400 kg

GŁÓWNE ZALETY: 
• Moduł usuwania chrząstki 
• Lepszy uzysk

• Łatwy załadunek i obsługa

• Zapobiega uszkodzeniu kości lub rozrywaniu

• Mięso wygląda na pocięte ręcznie

• Skraca czas czyszczenia i kontroli końcowej

• Zwiększa efektywność pracownika

• Mechanizacja zmniejsza nakład pracy

• Redukuje koszty obsługi i konserwacji

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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FOODMATE B.V. 
The Netherlands
Phone: +31 186 630 240  
info@foodmate.nl • www.foodmate.nl

FOODMATE POLSKA
Poland
Phone: +48 601 270 015
biuro@foodmate.nl • www.foodmate.pl

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

FOODMATE US
U.S.A.
Phone: +1 678 819 5270 
info@foodmateusa.com • www.foodmateus.com

FOODMATE BRASIL
Brasil
Phone: +55 19 3308 7768
foodmatebrasil@foodmate.br.com • www.foodmate.nl


