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AUTOMATISK SÅG SRA1 / SRA1-F
Automatisk såg för att skära färska eller frysta produkter med eller utan ben. En kompakt och robust maskin med
små dimensioner som erbjuder hög produktion per operatör, precision i tjockleken på skivorna och framför allt
maximal säkerhet under drift.

FÖRMÅNER
SNITTKVALITET. Konstant skärhastighet som säkerställer
att skivorna blir av högsta kvalitet.
HÖG PRODUKTION. En operatör kan hantera två
maskiner samtidigt.
FLERA FUNKTIONER. Det integrerade programmet
erbjuder ett stort antal snittinställningar. Genom att
växla fästklämmorna kan man dessutom skära olika
produkter.
SÄKERHET. Runt hela maskinen ﬁnns ett stängsel som
gör det omöjligt att komma åt insidan och
inmatningsområdet förblir fritt samtidigt som det
skyddas av en fotoelektrisk säkerhetsridå som stoppar
cykeln så fort strålen bryts.
HYGIEN.
Hela
maskinen,
alla
skruvar
och
skyddsstängslet är gjorda av rostfritt stål och plast som
är lämpliga för livsmedel.
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ROBUSTHET. Maskinens chassi är gjort av grova tuber
och plattor som svetsas och bearbetas i sin helhet vilket
ger en exakt justering och precisa rörelser.
PRECISION. Alla skärrörelser görs med servomotorer
och alla beräkningar sker automatiskt.

SKÄRBARA PRODUKTER
FÅGEL (kalkon, kyckling, ... )
LAMM (ben, revben, bringa, lägg, ...)
FLÄSK (bog, skinka, kotlett, revbensspjäll, ...)
NÖTPRODUKTER (ryggbiﬀ, kotlett, revben, ...)
FISK (tonﬁsk, blåhaj, kummel, lax, ...)
OSTAR (avlånga och runda ostar)
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TEKNISK SPECIFIKATION SRA1 / SRA1-F

SRA1: modell med standardvagn för
produkter med en maxlängd på 1000
mm.
SRA1-F: modell med extra lång vagn
för produkter med en maxlängd på
1350 mm.
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Dimensioner kan ändras
utan föregående
meddelande.

1 Köttbandsåg

5 Omkastare systemet TILLVAL

2 Automatisk lastvagn

6 Band för utmatning av benspån

3 Klämmor för fasthållning av
produkten

7 Kontrollpanel/ Pekskärm

4 Band för utmatning av skivorna

8 Skyddsstängsel

TOTALMÅTT

+ omkastare syst. TILLVAL

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

PRODUKTENS MAXIMALA MÅTT
SRA1
SRA1-F

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

TOTALEFFEKT

8,3 kW

LINJÄR SKÄRHASTIGHET

80 m/s

UNDERSÖKNING AV PRODUKTEN, SKIVOR OCH
PRODUKTION
Programvaran som har framtagits särskilt av Astech
erbjuder en lösning som är anpassad för varje produkt och
kund, med 100% programmerbara recept.
Maximalt snitt
nära fästklämmorna
VÄXLING
SAVSTÅND 3

BAKDEL

VÄXLING
SAVSTÅND 2

VÄXLING
SAVSTÅND 1

FRAMDEL

Bredd SRA1/SRA1-F
Höjd
Standardlängd

TRYCKLUFT
Förbrukning
Tryck
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12-32 L/komplett cykel
6 bar (min. 4 bar)

Snitt 3
Snitt 4

Snitt 1
Snitt 2

Pol. Ind. Pont-Xetmar, C/. L nº32 · 17844, Cornellà del Terri - Girona · +34 972 579 094 · www.astech.es · info@astech.es

