PT

SERRA DE CORTE AUTOMÁTICO SRA1 / SRA1-F
Serra automática para cortar produtos frescos ou congelados com ou sem osso. Máquina compacta e robusta, de
dimensões reduzidas, que permite uma alta produção por operário, precisão na grossura dos cortes, e em primeiro
lugar a máxima segurança durante o uso.

VANTAGENS
QUALIDADE DO CORTE. Velocidade de corte constante,
que garante uma alta qualidade dos cortes.
ALTA PRODUÇÃO. Um só operário pode manusear
simultaneamente 2 máquinas.
VERSATILIDADE DE FUNCIONAMENTO. O programa
integrado oferece uma grande variedade de opções de
conﬁguração dos cortes. Além disso, permutando os
grampos de ﬁxação, poderá cortar diferentes produtos.
SEGURANÇA. Toda a máquina está rodeada de uma cerca
que não permite o acesso ao interior, deixando livre a
zona de carga, igualmente protegida por uma cortina
fotoelétrica de segurança que para o ciclo sempre que é
cruzada.
HIGIENE. Toda a máquina, os parafusos e a cerca de
segurança foram fabricados com aço inoxidável e
plásticos preparados para a indústria alimentar.
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ROBUSTEZ. O chassis da máquina é fabricado com tubos
e chapas muito espessos, soldados e mecanizados em
conjunto, para um ajuste exato e limpeza de
movimentos.
PRECISÃO. Todos os movimentos de corte são efetuados
mediante servomotores, e todos os cálculos são
efetuados por autómato.

EVENTUAIS PRODUTOS A CORTAR
AVES (peru, frango, etc.)
CORDEIRO (pernas, entrecosto, vazio, chambão, etc.)
PORCO (pernil, presunto, lombo, tira de costelas, etc.)
PRODUTO GADO VACUM (lombo, costeletas, entrecosto, etc.)
PEIXES (atum, guelha, tintureira, pescada, salmão, etc.)
QUEIJOS (queijos em barra e redondos)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SRA1 / SRA1-F

SRA1: modelo com carro standard, para
produtos com um comprimento até
1.000mm.

3320 (3670-F)

SRA1-F: modelo com carro extralongo,
para produtos com um comprimento até
1.350mm.

2615 (2965-F)
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Dimensões sujeitas a
alterações sem aviso prévio.

1 Serra ﬁta de corte

5 Descartador cortes OPC

2 Carro automático

6 Cinta extração serrim

3 Grampos agarramento produto

7 Painel de controlo/Ecrã Táctil

4 Cinta extração cortes

8 Cerca de proteção

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

DIM. MÁX. PRODUTO
SRA1
SRA1-F

L650 × C1000 × A280 mm
“ × C1350 × ” mm

POTÊNCIA TOTAL

8,3 kW

VEL. LINEAR CORTE

80 m/s

ESTUDO DO PRODUTO, CORTES E PRODUÇÃO
O software especíﬁco concebido pela Astech permite a
oferta de uma solução adaptada a cada produto e cliente,
com receitas 100% programáveis.
Corte mais perto
dos grampos.
DIST. DE
MUDANÇA 3

COLA

DIST. DE
MUDANÇA 2

DIST. DE
MUDANÇA 1

CABEÇA

Largura SRA1/SRA1-F
Altura
Comprimento standard
+ descartador OPC

AR COMPRIMIDO
Consumo
Pressão
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12-32 L/ciclo completo
6 bar (mín. 4 bar)

Corte 3
Corte 4

Corte 1
Corte 2
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