CA

SERRA DE TALL AUTOMÀTIC SRA1 / SRA1-F
Serra automàtica per a tallar producte fresc o congelat amb o sense os. Màquina compacta i robusta, de
dimensions reduïdes, que ofereix una elevada producció per operari, precisió en el gruix dels talls i sobretot la
màxima seguretat durant l’ús.

AVANTATGES
QUALITAT EN EL TALL. Velocitat de tall constant que assegura
una alta qualitat dels talls.
ALTA PRODUCCIÓ. Un sol operari pot fer funcionar 2
màquines simultàniament.
VERSATILITAT DE FUNCIONAMENT. El programa integrat
ofereix una gran varietat d’opcions de conﬁguració dels
talls. A més, intercanviant les grapes de subjecció, es
podran tallar diferents productes.
SEGURETAT. Tota la màquina està envoltada per una
tanca que no permet l’accés a l’interior, deixant lliure la
zona de càrrega igualment protegida per una cortina
fotoelèctrica de seguretat que para el cicle cada vegada
que és creuada.
HIGIENE. Tota la màquina, cargols i la tanca de seguretat
estan fabricats amb acer inoxidable i plàstics aptes per a la
indústria alimentària.
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ROBUSTESA. El xassís de la màquina està fabricat amb tub
i xapes d’elevat gruix, soldats i mecanitzats en conjunt per
a un ajustament precís y exactitud de moviments.
PRECISIÓ. Tots els moviments de tall es realitzen
mitjançant servomotors, i tots els càlculs són efectuats per
autòmata.

POSSIBLES PRODUCTES PER TALLAR
AUS (gall dindi, pollastre,...)
XAI (potes, costellam, falda, jarret,...)
PORC (braó, pernil, llom, tira de costelles,...)
PRODUCTE BOVÍ (llom, costelles, costellam,... )
PEIX (tonyina, caella, tintorera, lluç, salmó,...)
FORMATGES (formatges en barra i rodons)
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES SRA1 / SRA1-F

SRA1: model amb carro estàndard,
per a productes de longitud ﬁns a
1000mm.

3320 (3670-F)

SRA1-F: model amb carro extra llarg,
per a productes de longitud ﬁns a
1350mm.

2615 (2965-F)
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Dimensions subjectes a
canvis sense previ avís.

1 Serra cinta de tall

5 Descartador de talls OPC

2 Carro automàtic

6 Cinta extracció serrill

3 Grapes subjecció producte

7 Panell de control / Pantalla tàctil

4 Cinta extracció talls

8 Tanca de protecció

DIMENSIONS TOTALS
Amplada SRA1/SRA1-F
Altura
Longitud estàndard
+ descartador OPC

3320 mm / 3670 mm
máx. 2350 ± 40 mm
2530 mm
“ + 945 = 3475 mm

DIM. MÀX. PRODUCTE
SRA1
SRA1-F

A650 × L1000 × H280 mm
“ × L1350 × ” mm

POTÈNCIA TOTAL

8,3 kW

VEL. LINEAL TALL

80 m/s

ESTUDI DEL PRODUCTE, TALLS I PRODUCCIÓ
El software especíﬁc dissenyat per Astech permet oferir una
solució adaptada a cada producte i client, amb receptes
100% programables.
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12-32 L/cicle complet
6 bar (mín. 4 bar)

Tall 3
Tall 4

Tall 1
Tall 2
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