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834 EPB

ماكينة تقطيع شرائح أتوماتيكية من ديكو
• قطع ووضع أتوماتيكي

• سهلة التشغيل
• كميات كبيرة بثالث سرعات مختلفة

ً • رص تلقائي ووضع في رزم متراكبة جزئيا
• القطع من شرائح رقيقة السمك للغاية حتى الشرائح بسمك 5 مم

• فوالذ مقاوم للصدأ لألجزاء التي تالمس الغذاء



استخدام المواد

Deko 834 EPB
المواصفات

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

)طول x عرض( 500 مم x 400 مم. بصمات القدم: 
)طول x عرض x ارتفاع( 740 × 900 × 590 ملم. األبعاد الخارجية: 

)طول x عرض( 460 مم x 240 مم. تصميم قياسي مقاس طاولة اللحوم الحجم: 
قابلة لإلمالة وقابلة للنزع   

190 ملم. للمنتجات المستديرة طاقة التقطيع: 
190 × 190 مم. للمنتجات المربعة   

195 × 190 مم. للمنتجات المستطيلة   
أقصى طول: 460 مم   

Ø 296 مم. السكين: 
سرعة السكين: 280 دورة في الدقيقة   

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

0-5 مم. قابل للتعديل بدون تدريج ضبط السمك: 

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

IP 23                                   

تصميم أتوماتيكي بدون وحدة نقل ويد دفع  834EPB Shaver

يمكن توسيع رقعة خط القطع بسير ناقل، وتوجد لذلك الخيارات التالية:  834EPB-C مجموعة
• حزام نقل صغير بطول 750 مم.   
• حزام نقل كبير بطول 1400 مم.   

كال التصميمين يمكن وضعهما على نضد متحرك   

• 98/37/EEC CE توجيهات السلطات الغذائية واالستهالكية  المواصفات المنطبقة عليها: 
EN 60204-1:1992 المعايير األوروبية   

   • EMCL 89/336/EC توجيهات السلطات الغذائية واالستهالكية   
EN 50082-1: 1192 • EN 50081-1-1992 المعايير األوروبية   

EN 1974 - 1998 متطلبات النظافة والسالمة   

األبعاد

التنوع / تصاميم ماكيات التقطيع األتوماتيكي لدينا

استهالك الطاقة

230 قولت - 50 هرتز  طور واحد  6 أمبير الجهد:  
400 فولت - 50 هرتز  3 أطوار    0.6 أمبير    
115 فولت - 60 هرتز  طور واحد  4.5 أمبير   

مصمم بمفتاح زمني موفر للتيار   

) A( 60 ديسيبل < مستوى الضوضاء: 

قابل للنزع ومندمج في ماكينة القطع. جهاز الشحذ:  

93 كلغ. الوزن:  

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

قابلة للضبط للحركة 25 - 45 أو 55 في الدقيقة. السرعات:  

الرص - الحد األقصى الرتفاع الرزمة 70 مم. الضبط على:  
الوضع في رزم متراكبة جزئياً - المسافة بين الشرائح    

قابلة للضبط   
الحد األقصى للوضع في رزم متراكبة جزئيا280ً مم.   

ضبط مستمر   

الناقل، ويد الدفع، وقاطع البقايا، واللوح المسنن،   التنظيف:  
ولوح السكين وطاولة االستقبال قابلون للنزع   
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