
MAX 2.0

Fileciarka kapsa lub tuby

 Robimy to w PROSTY sposób.
Ty zmieniasz to w ZYSK.



WYDAJNA FILECIARKA
MAX 2.0

WYCIĘCIE POLĘDWICZKI

SKÓROWANIE

WYCIĘCIE KOŚCI V 

ODRYWANIE FILETA 

Główne korzyści

ZOBACZ  
MAX 2.0 
W AKCJI

Intuicyjny interfejs

Przyjazny dla użytkownika interfejs 

fileciarki MAX 2.0 zapewnia łatwy wybór 

produktu i przejścia asortymentowe 

dzięki predefiniowanym opcjom. Nie 

ma potrzeby ręcznych regulacji dzięki 

czemu proces produkcyjny jest w pełni 

zautomatyzowany.

ŚCINKI PO PODZIALE FILETA

SKROBAKI KARKASU

ZRZUT KARKASU

Pozyskiwanie produktów ubocznych

Fileciarka MAX 2.0 zapewnia 

wyjątkową elastyczność w wyborze 

produktu końcowego: filety 

podwójne, filety pojedyncze, z 

polędwiczkami lub bez.

Fileciarka MAX 2.0 pozwala na 

wybór różnych predefiniowanych 

programów np. dla fileta 

pojedynczego lub podwójnego. 

Pozwala to na ciągłą kontrolę 

produkcji i oszczędność czasu 

potrzebnego na zmiany 

asortymentu.

https://vimeo.com/362261350


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rama i silnik Stali nierdzewnej

Zużycie energii 8,0 kW

Długość 12450 mm 

Szerokość 1740 mm (łącznie z platforma 2310mm)

Wysokość 3130 mm 

Waga ok. 6440 kg 

Powietrze Suche, sprężone, 8 Bar

Zużycie powietrza 1100 l/min

Woda  3 Bar (42,6 PSI)

Zużycie wody 15 l/min

PRODUKTY UBOCZNESUROWIEC PRODUKT KOŃCOWY

Foodmate zapewnia wysokowydajne rozwiązania w filetowaniu dla różnych produktów końcowych, 

spełniające wysokie wymagania odbiorców i instytucji na całym świecie.

Wyznacza nowy standard filetowania

KOMPAKTOWA ,  WYDA JNA ,  WYGODNA!

MAX 2.0
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  9 Mała powierzchnia maszyny

 9 Całkowicie zamknięta maszyna

 9 Łatwy i wygodny wybór produktu końcowego:  

Filet podwójny, filet pojedynczy, z polędwiczką lub bez polędwiczki.

 9 Przyjazny dla użytkownika interfejs operatora z oceną wydajności ładowania i 

kontrolą partii

 9 Wydajność 6 000 sztuk kapsa lub tuby na godzinę

 9 Panel dotykowy z wstępnie zaprogramowanym wyborem produktów

 9 Zintegrowana zautomatyzowana skórowaczka, urządzenie do usuwania kości V 

i grzebieniowej

 9 Higieniczna, bezpieczna i solidna konstrukcja

 9 Wyjątkowy uzysk i końcowy wygląd fileta

Przyjazny dla użytkownika interfejs fileciarki MAX 2.0 zapewnia łatwy wybór produktu i przejścia 
asortymentowe dzięki predefiniowanym opcjom. W wyposażeniu standardowym MAX 2.0 posiada 

transportery do załadunku i odbioru produktów oraz półproduktów, opcjonalnie dostępne są transportery 
poprzeczne odbierające poszczególne produkty i półprodukty osobno.
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www.foodmate.pl  //  biuro@foodmate.nl


