NO

AUTOMATISK SAG SRA1 / SRA1-F
Automatisk sag for skjæring av friske eller frosset produkt med eller uten bein. En kompakt og hardfør maskin, i
liten størrelse, som tilbyr høy produksjon per operatør, nøyaktighet i tykkelsen av det skjærte produktet og det
høyeste nivået med sikkerhet under bruk.

FORDELER
KVALITET I BESKJÆRINGEN. Konstant skjærehastighet
sikrer kutting av høy kvalitet.
HØY PRODUKSJON. En enkelt operatør kan drive 2
maskiner samtidig.
OPERASJONSMESSIG ALLSIDIGHET. Det integrerte
programmet tilbyr en stor rekke med muligheter for
skjærekonﬁgurasjoner. Ved å skifte ut håndtak kan
forskjellige produkter skjæres.
SIKKERHET. Hele maskinen er omgitt av en ﬂate for å
forhindre tilgang til innsiden, som gjør at lasteområdet
er fritt beskyttet av et sikkerhetsteppe som stopper
syklusen når det er brutt.
HYGIENE. Hele maskinen, dets monteringsutrustning
og sikkerhetsteppe er laget av rustfritt stål og plastikk
som er passende for bruk i matindustrien.
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SLITEKRAFTIG. Maskinens chassis er laget av rør og
plater av høy tykkelse, sveiset sammen og deretter
maskinert som en helhet for eksakt justering og
nøyaktige bevegelser.
NØYAKTIGHET. Alle skjærebevegelsene er utført av
servomotorer, og alle kalkulasjonene er foretatt av
datamaskinen.

POTENSIELLE PRODUKTER SOM KAN SKJÆRES
FJÆRKRE (kalkun, kylling…)
LAM (fot, ribbe, rand, legg…)
SVIN (ledd, skinke, rygg, ribbein…)
BIFF (rygg, kotelett, ribbein…)
FISK (tunﬁsk, blåhval, kummel, laks…)
OST (blokker og deler med ost)
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NO

TEKNISKE EGENSKAPER FOR SRA1 / SRA1-F

SRA1: modell med en standard laster
for produkter opp til 1000 mm i
lengde.

3320 (3670-F)

SRA1-F: modell med ekstra lang laster
for produkter opp til 1350 mm i
lengde.

2615 (2965-F)

R8

60

A

VERSJON

B

1790

R88

650 anvend.

0

1000/1350-F anvend.

1

6

3475

2530

VERSJON

2

4

3

7

8

PRODUKTLADING

5
1 Båndsag

UTGANG AV
KUTTPRODUKT

5 Avlaster for kuttet produkt
ALTERNATIV

2 Automatisk laster
350

Dimensjoner kan endres
uten varsel.

3 Håndtak for å holde produktet

6 Ekstraksjonsbelte for sagﬂis

4 Fjerningsbelte for kuttet
produkt

8 Beskyttende teppe

7 Kontrollpanel/berøringsskjerm

TOTALE DIMENSJONER
3320 mm / 3670 mm
maks. 2350 ± 40 mm
2530 mm
“ + 945 = 3475 mm

MAKS MÅLINGER AV PRODUKT
SRA1
SRA1-F
TOTAL KRAFT

V650 × L1000 × H280 mm
“ × L1350 × ” mm
8,3 kW

STUDIE AV PRODUKTET, KUTT OG
PRODUKSJON
Den spesiﬁkke programvaren designet av Astech gjør det
mulig å tilby en egendeﬁnert løsning for hvert produkt og
klient, med 100% programmerbare sekvenser.
Maksimalt kutt
nære håndtak
UTVEKSLING
SAVSTAND 3

BAK

UTVEKSLING UTVEKSLING
SAVSTAND 2 SAVSTAND 1

FRONT

Vidde SRA1/SRA1-F
Høyde
Standard lengde
+ avlaster ALT

LINEÆR SKJÆREHASTIGHET 80 m/s
SAMMENTRYKKET LUFT
Bruk
Trykk
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12-32 l/komplett syklus
6 bar (mín. 4 bar)

Kutt 3
Kutt 4

Kutt 1
Kutt 2
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