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AUTOMATISCHE ZAAGMACHINE SRA1 / SRA1-F
Automatische zaagmachine voor het doorsnijden van vers of bevroren producten met of zonder bot. Een
compacte en robuuste machine, van klein formaat, met een hoge productie per werknemer, precisie in de dikte van
de plakken en bovenal maximale veiligheid tijdens het gebruik.

VOORDELEN
KWALITEIT VAN DE PLAKKEN. Constante zaagsnelheid
die voor een hoge kwaliteit van de plakken zorgt.
HOGE PRODUCTIE. Een enkele werknemer kan 2
machines tegelijk bedienen.
VEELZIJDIGHEID. Het bijbehorende programma biedt een
grote verscheidenheid aan opties voor de instelling van de
plakken. Daarnaast kan men verschillende producten in
plakken snijden, door de klemmen te wisselen.
VEILIGHEID. De gehele machine is omgeven door een
hekwerk waardoor er geen toegang mogelijk is tot de
binnenkant, waardoor het laadgebied vrij gehouden wordt
dat
beschermd
is
door
een
foto-elektrisch
veiligheidsgordijn dat de cyclus onderbreekt als er iets
doorheen komt.
HYGIËNE. De hele machine, de bouten en schroeven en
het veiligheidshek zijn gemaakt van roestvrij staal en
plastic dat geschikt is voor de voedingsindustrie.

ASTECH FOOD MACHINERY S.L.

STEVIGHEID. Het chassis van de machine is gemaakt van
dikke buizen en platen, die eerst aan elkaar gesoldeerd en
daarna verspaand zijn, voor een exacte afstellingen
soepele bewegingen zonder vibraties.
PRECISIE. Elke zaagbeweging wordt gemaakt door middel
van servomotoren en alle berekeningen worden
automatisch gemaakt.

MOGELIJKE PRODUCTEN OM TE SNIJDEN
GEVOGELTE (eend, kip,...)
LAM (poten, koteletten, lamsrack, lamsschenkel,...)
VARKEN (varkensschenkel, ham, lende, spareribs,...)
RUNDVLEES (biefstuk, karbonade, koteletten,...)
VIS (tonijn, neushaai, heek, zalm,...)
KAZEN (kaas rechthoek en rond)
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TECHNISCHE KENMERKEN SRA1 / SRA1-F

SRA1: model met standaard lader
voor producten met een lengte tot
1000 mm.

3320 (3670-F)

SRA1-F: model met extra lange lader
voor producten met een lengte tot
1350 mm.

2615 (2965-F)
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Afmetingen onderhevig aan
verandering zonder
kennisgeving.

+ opvangbak OPT

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

AFM. MAX. PRODUCT
SRA1
SRA1-F

3 Klemmen om het product
op zijn plaats te houden
4 Transportband voor de
afvoer van de plakken

TOTALE AFMETINGEN
Breedte SRA1/SRA1-F
Hoogte
Standaard lengte

5 Opvangbak voor de plakken
OPTIONEEL

2 Automatische lader

B650 × L1000 × H280 mm
“ × L1350 × ” mm

TOTALE VERMOGENAL

8,3 kW

SNELH. SNIJLIJN

80 m/s

6 Transportband voor de afvoer van
het zaagsel
7 Controlepaneel / Aanraakscherm
8 Beschermend hekwerk

ONDERZOEK NAAR PRODUCT, PLAKKEN EN
PRODUCTIE
De bijzondere software, ontworpen door Astech maakt het
mogelijk om een aangepaste oplossing aan te bieden voor elk
product en elke klant met lijsten die 100% programmeerbaar
zijn.
Maximale snede
dicht bij de klemmen
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12-32 L/complete cyclus
6 bar (min. 4 bar)

Snede 3
Snede 4

Snede 1
Snede 2
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