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TRYBOWNICA MIESA CIEMNEGO 
OPTI LTD

System trybowania mięsa ciemnego OPTI LTD

Nowa Trybownica firm Foodmate OPTI LTD trybuje ciemne mięso drobiowe zapewniając wysoką jakość, najwyższą wydajność i efektywność.  
Urządzenie trybuje nogę lub elementy nogi anatomicznej (udo , podudzie) ze skórą lub bez skóry z prędkością 100szt/ minutę. OPTI LTD nie wyma-
ga żadnych dodatkowych urządzeń pomocniczych.

Nowość! Automatyczne podcięcie nogi wzdłuż “J-cut”
Nowy system : “moduł nacięcia nogi  J “ - umożliwia automatyczne nacięcie nogi wzdłuz kości od podudzia poprzez staw do konca uda.

Male kroki a wysoki uzysk:

Krok 1. Stanowisko zawieszania całej nogi lub podudzia
Krok 2. Moduł podcięcia nogi wzdłuż kości
Krok 3. Podcięcie ścięgien
Krok 4. Sciąganie skrobakami mięsa
Krok 5. Stanowisko odrzucenia kości z podudzia
Krok 6. Wyczepianie kości podudzia ze strzemienia

Krok 7. Zawieszanie uda na strzemię.
Krok 8. Podcięcie ścięgien
Krok 9. Odkastnianie uda
Krok 10. Wyczepianie kości uda
Krok 11. Stanowisko do kontroli końcowej

Naszym celem jest unowocześnianie, automatyzacja i wprowadzanie efektywnych rozwiązań.



 

TRYBOWNICA MIESA CIEMNEGO OPTI LTD

Najistotniejsze korzyści: 
• Opcjonalnie automatyczny moduł podcięcia “J”  
  nogi wzdłuż kości 
• Doskonała wydajność 
• Niskie koszty eksploatacji 
• Wysoka wydajność na operatora
• Zaprojektowane do trybowania wszystkich   
  rozmiarów kurczaka
• Minimalna zawartość kości – mniej pracy   
  przy kontroli jakości
• Spełnienie wszystkich wymogów przy   
  produkcji  mięsa z nóg bez kości 
• Trybowanie 100 sztuk całej  nogi, uda i   
  podudzia na minutę 
• Projekt  maszyny prosty mechanicznie,    
  łatwy w obsłudze dla użytkownika i łatwy   
  do utrzymania 

Dane techniczne: 
• Stal nierdzewna 304 i materiały syntetyczne z 
atestem FDA
• Pobór mocy: 
- Bęben Trybownica :  3,5 kW
- Uda Trybownica:           3 kW  
   (tym. Skórowaczka) 3,5  kW 
• Wymiary urządzenia:
  - OPTI Bęben Trybownica:  
    Długość:            6230 mm
    Szerokość:        1800 mm
    Wysokość:        2145 mm
    Waga:            ok. 2830 kg 
  - OPTI Uda Trybownica: 
     Długość:          5825 mm
     Szerokość:       1800 mm
     Wysokość:       2145 mm
     Waga:            ok. 2400 kg
 

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. 
 

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
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