
Pantone 376

Pantone 298

70% black
Oparzalnik z napowietrzaniem jest przeznaczony do 
oparzania drobiu przed skubaniem.
Oparzalnik składa sie z części brudnej i czystej. Jego 
wierzch na całej dłudości jest zamkniety poktywą.
Ze stali nierdzewnej jest wykonany zbiornik i pokrywa 
oraz wymiennik ciepła znajdujacy sie pomiędzy rzędami.
Ogrzewanie wody odbywa ię przez wymiennik ciepła 

(w cyklu zamkniętym) lub niskociśnieniowe dysze pary 
wodnej < 6 bary.
System kontroli poziomu wody i temperatury są cząscia 
urządzenia. Dokładność trzymania temperatury  0,2 ° C.
 W skład oparzalnika wchodzi trakcja linii podwieszanej 
wraz z narożnikami oraz system napowietrzania wody.

OPARZALNIK

Naszym celem jest unowocześnianie, automatyzacja i wprowadzanie efektywnych rozwiązań.



OPARZALNIK

GŁÓWNA ZALETA

• Przerób do 9 000 sztuk drobiu na godzinę.

Dane techniczne:
• Rama i silnik ze stali nierdzewnej
• Moc silnika (IP66): 2,2 kW
• Ciśnienie wody: < 6 bary
• Wymiary urządzenia:
- Długość:         zależy od zapotrzebowania 
- Szerokość:     915 mm
- Wysokość:   2475 mm
- Waga:              zależy od zapotrzebowania

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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