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FERĂSTRĂU AUTOMAT SRA1 / SRA1-F
Ferăstrău automat pentru a tăia produse proaspete sau congelate cu sau fără oase. Maşină compactă şi robustă,
de dimensiuni reduse, care oferă un randament ridicat operatorilor, precizie la grosimea de tăiere şi, înainte de toate,
maximă siguranţă în timpul utilizării.

AVANTAJE
CALITATEA TĂIETURII. Viteză de tăiere constantă, care
asigură calitatea superioară a tăieturii.
RANDAMENT RIDICAT. Un
manevra 2 maşini simultan.

singur

operator

poate

POLIVALENŢA FUNCŢIONĂRII. Programul integrat oferă
o mare varietate de opţiuni de conﬁgurare a tăieturilor. În
plus, schimbând între ele ghearele de susţinere, puteţi tăia
diferite produse.
SIGURANŢĂ. Întreaga maşină este înconjurată de o
barieră care nu permite accesul în interior, lăsând liberă
zona de încărcare ce rămâne protejată de o perdea
fotoelectrică de siguranţă care opreşte ciclul de ﬁecare
dată când este trecută.
IGIENĂ. Întreaga maşină, șurubăria şi bariera de siguranţă
sunt fabricate din oţel inoxidabil şi plastic pentru industria
alimentară.
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ROBUSTEŢE. Şasiul maşinii este fabricat din tub şi tablă de
consistenţă ridicată, sudate şi mecanizate în ansamblu,
pentru un reglaj exact şi mişcări precise.
PRECIZIE. Toate mişcările de tăiere se efectuează cu
servomotoare şi toate calculele sunt efectuate de
automat.

PRODUSE CE POT FI TĂIATE CU ACEST
DISPOZITIV
PĂSĂRI (curcan, pui,...)
VITĂ (picioare, coaste, ﬂeică, jaret,...)
PORC (rasol, pulpă, spate, costiţă...)
PRODUSE DE VITĂ (spate, cotlet, costiţă,...)
PEŞTE (ton, rechin albastru, merluciu, somon,...)
BRÂNZETURI (brânzeturi în calup şi rotunde)
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CARACTERISTICI TEHNICE SRA1 / SRA1-F

SRA1: model cu încărcător standard,
pentru produse cu lungimea de până
la 1000 mm.
SRA1-F: model cu încărcător extra
lung, pentru produse cu o lungime de
până la 1350 mm.

3320 (3670-F)
2615 (2965-F)
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ÎNCĂRCAREA
PRODUSULUI

5

1 Ferăstrău-bandă pentru tăiat

IEŞIREA
PRODUSULUI TĂIAT

350

Dimensiunile pot ﬁ
modiﬁcate fără notiﬁcare
prealabilă.

DIMENSIUNILE TOTALE
Lăţime SRA1/SRA1-F
Înălţime
Lungimea standard
+ separator OPŢ

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

DIM. MAX. PRODUS
SRA1
SRA1-F

L650 × Lu1000 × Î280 mm
“ × Lu1350 × ” mm

PUTEREA TOTALĂ

8,3 kW

VIT. LINIARĂ DE TĂIERE

80 m/s

2 Încărcător automat

5 Separator pentru bucăţile tăiate
OPŢIONAL

3 Gheare pentru prinderea
produsului

6 Bandă pentru extragerea bucăţilor
mici

4 Bandă pentru extragerea
bucăţilor tăiate

8 Bariere de protecţie

7 Panoul de control / Ecran tactil

STUDIUL PRODUSULUI, TĂIERE ŞI PRODUCŢIE
Software-ul speciﬁc conceput de Astech permite furnizarea
unei soluţii adaptate ﬁecărui produs şi client, cu reţete
100% programabile.
Tăierea maximă aproape
de ghearele de prindere
DIST. DE
SCHIMB 3

COADA

DIST. DE
SCHIMB 2

DIST. DE
SCHIMB 1

CAP

AIRE COMPRIMIDO
Consum
Presiune
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12-32 L/ciclu complet
6 bar (min. 4 bari)

Tăietura 3
Tăietura 4

Tăietura 1
Tăietura 2
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