834 EPB shaver

834

ماكينة تقطيع بشكل مستقيم شبه اوتوماتيكية

• تقطيع شرائح رقيقة للغاية بسمك  5ملم
• تقطيع اوتوماتيكي بالكامل.

• وحدة شحذ مدمجة :يمكن أن يتم شحذ السكين بسرعة و سهولة
• يتميز التصميم باإلستدامة و الراحة و سهولة التشغيل
• خيارات :متوفرة بطبقة من التفلون

Deko 834 shaver
استخدام المواد
فوالذ مقاوم للصدأ  304/303لجميع األجزاء التي تتالمس مع الغذاء
ألومنيوم أنودي

األبعاد
		
		

بصمات القدم:
األبعاد الخارجية:

(طول  xعرض)  500ملم  400 xملم.
(طول  xعرض  xارتفاع)  590 × 900 × 740ملم.

		
مقاس طاولة اللحوم الحجم:
				

(طول  xعرض)  460مم  240 xمم .تصميم قياسي
قابلة لإلمالة وقابلة للنزع

وحدة الشحذ:
				

قابلة للنزع و مدمجة في ماكينة التقطيع.
يمكن أن يتم شحذ السكين بسرعة و سهولة.

 EPB Shaver 834بالتفلون:

		
طاقة التقطيع :
				
				
				

 190ملم  .للمنتجات المستديرة
 190 × 190ملم  .للمنتجات المربعة
 190 × 195ملم  .للمنتجات المستطيلة
أقصى طول 460 :ملم

يتميز هذا الموديل بتغطية األجزاء التي تتالمس مع الغذاء بطبقة تفلون عالية الجودة.
و هو مناسب بشكل خاص لتقطيع الجبن.

 296 Øملم .
السكين :
سرعة السكين  280 :دورة في الدقيقة
			
			 سكين دائري مطلي بطبقة صلبه للغاية من الكروم.
			 متوفر بالفوالذ المقاوم للصدأ  ،و بطراز التفلون و الطراز المسنن
ضبط السمك :

		

السرعات:

قابلة للضبط على  45 - 25أو  55حركة في الدقيقة.

حامل توجيه المنتج:
		
التنظيف:

 5-0ملم .قابل للضبط بدون تدريج

		

يثبت المنتج في مكانه،
مما يقلل بدوره من كمية عادم التقطيع.

		

إمكانية نزع قاطع البقايا ،واللوح المسنن ،ولوح السكين ووحدة الشحذ.

		
المحرك :
			
			
			

 0,180كيلوواط  -سرعة دوران واحدة  -دفع بالسير
 1400دورة في الدقيقة
IP 23
مزودة بزر إيقاف للطوارئ

الجهد الكهربائي:
			
			

 230فولت  50-هرتز تيار احادي الطور  6أمبير
 400فولت –  50هرتز تيار ثالثي األطوار  0.6امبير
 115فولت  60-هرتز تيار احادي الطور 4.5أمبير

ضغط الصوت:

		

.مجك 89
الوزن
		
مطابقة لـ	:توجيهات السلطات الغذائية واالستهالكية CE 98/37/EEC
المعايير األوروبية EN 60204-1: 1992
توجيهات السلطات الغذائية واالستهالكية EC/336/89 EMCL
50081-1-1992
متطلبات النظافة والسالمة 1998 1974 EN
EN 50082-1: 1192
لضمان :
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 12شهر من تاريخ التسليم.
ال يسري على األجزاء القابلة للتآكل.

