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800 SA

قطع يدوي وشبه أتوماتيكي
• متينة، مريحة في االستخدام، صغيرة الحجم

• فوالذ مقاوم للصدأ لألجزاء التي تالمس الغذاء
• تبديل سهل من القطع اليدوي إلى شبه األتوماتيكي

ً • ضبط عدد الشرائح إلكترونيا
• سرعة الطاولة وقصر حركة الدورة قابالن للضبط بشكل متغير

• إيقاف في حاالت الطوارئ



استخدام المواد

Deko 800 SA
المواصفات

فوالذ مقاوم للصدأ 304/303 لجميع األجزاء التي تتالمس مع الغذاء  •
ألومنيوم أنودي  •

)طول x عرض( 550 مم x 400 مم. بصمات القدم: 
)طول x عرض x ارتفاع( 740 × 600 × 650 ملم. األبعاد الخارجية: 

)طول x عرض( 260 مم x 270 مم. مقاس طاولة اللحوم الحجم: 
قابلة لإلمالة وقابلة للنزع   

240 ملم. للمنتجات المستديرة طاقة التقطيع: 
210 × 210 مم. للمنتجات المربعة   

240 × 210 مم. للمنتجات المستطيلة   

Ø 318 مم. السكين: 
سرعة السكين: 280 دورة في الدقيقة   

سكين دائري معالج بالكروم الصلب الخاص.    
متوفرة أيضاً بالفوالذ المقاوم للصدأ، وبطراز التفلون وبالطراز المسنن   

0-32 مم. قابل للتعديل بدون تدريج:  ضبط السمك: 

0,180 كيلوواط - سرعة دوران واحدة - دفع بالسير المحرك: 
1400 دورة في الدقيقة   

IP 23   

تم تجهيز جميع األجزاء التي تتالمس مع الغذاء بطبقة تفلون عالية    تفلون: 
الجودة لكي يمكن قطع الجبن بسهولة   

89/392/EEC CE توجيهات السلطات الغذائية واالستهالكية المواصفات المنطبقة عليها: 
EN 1974 - 1998 متطلبات النظافة والسالمة   

73/23/EEC المبادئ التوجيهية للجهد المنخفض   

إمكانيات إضافية

استهالك الطاقة

230 فولت - 50 هرتز  طور واحد  2.5 أمبير الجهد:  
400 فولت - 50 هرتز  3 أطوار    0.6 أمبير    
115 فولت - 60 هرتز  طور واحد  4.5 أمبير   

  
 ) A( 65 ديسيبل < مستوى الضوضاء: 

قابل للنزع ومندمج في ماكينة القطع.  جهاز الشحذ:   

80 كلغ. الوزن:  

نازع السكين وموجه الطعام يتم تسليمهما بشكل اعتيادي    • التفاصيل الخاصة: 
مع الماكينة    

محور مطول للوحة الدفع  •   
وضع ركون لوحة الدفع موفر للفراغ   •   

12 شهر من تاريخ التسليم. الضمان:  
ال ينطبق على األجزاء القابلة للتآكل.   

األبعاد
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