DZIELARKA SKRZYDEŁEK

Dzielarka skrzydełek firmy Foodmate tnie skrzydełka
na dwie lub trzy części (ramię, środkowa część skrzydła,
lotka) przeznaczona jest do brojlerów i kurczaków
rzeźnych (do pieczenia). Koło skrzydłowe przerabia lewe,
prawe oraz pomieszane skrzydełka. Dzięki unikalnej
konstrukcji koła i ostrzy tnących, możliwy jest efektywny

przerób do 60 skrzydełek na minutę. Dzielarka skrzydełek
to kompaktowe urządzenie, które zainstalowane może
zostać na systemach wielojednostkowych. Posiada
ona opcjonalnie trzy rękawy, które kierują części na
podzielony przenośnik. Konstrukcja wykonana jest ze stali
nierdzewnej oraz atestowanego nylonu.

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

DZIELARKA SKRZYDEŁEK

GŁÓWNE ZALETY:
• Przerób do 60 skrzydełek na minutę

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): 0,18 kW
• Wymiary urządzenia:
- Długość: 856 mm
- Szerokość: 1294 mm
- Wysokość: 1304 mm
- Waga: ok. 220 kg
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