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LINTZAAGMACHINE SRA-D

/ SRA-FD MET INSTELBARE KNIPHOEK

Naast de voordelen van de standaard SRA, biedt de automatische lintzaagmachine SRA-D voor het snijden van bevroren
producten met of zonder bot een functie voor het instellen van de snijhoek, waardoor er plakken met een grotere
doorsnede kunnen worden verkregen.
De SRA-D en SRA-FD voldoen aan alle kwaliteitseisen met betrekking tot het snijden en verwerken van producten
en bieden maximale veiligheid tijdens het gebruik.
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INSTELBARE SNIJHOEK
De lintzaag kan worden gekanteld, zodat het
zaagblad het product in een hoek snijdt.

Y

De plakken hebben hierdoor een grotere
doorsnede dan gebruikelijk, maar nog steeds
de dikte die de klant wenst. Ook heeft dit geen
invloed op de overige instellingen.
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INSTELLEN VAN DE SNIJHOEK
De hellingshoek van de lintzaag wordt geregeld
door een automatisch systeem en kan worden
ingesteld van 0° tot 50°.
Een computergestuurde servomotor zorgt voor
soepele bewegingen, maximale precisie en
minimale verspilling als gevolg van de
hellingshoek.
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De bijzondere software, ontworpen door Astech maakt het mogelijk om een
aangepaste oplossing aan te bieden voor elk product en elke klant met software die
100% programmeerbaar zijn.
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MOGELIJKE PRODUCTEN OM TE SNIJDEN
GEVOGELTE (kalkoen, kip, etc.)
LAM (poten, koteletten, lamsrack, lamsschenkel, etc.)
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0º 1 Lintzaag

50º

2 Automatische lader

VARKEN (varkenspoten, ham, lende, spareribs, etc.)

3 Klemmen om het product op
zijn plaats te houden

RUNDVLEES (biefstuk, schenksels, koteletten, etc.)

4 Transportband voor de afvoer
van de plakken

VIS (tonijn, visblokken, heek, zalm, etc.)
KAZEN (rechthoekig en rond)

MAXIMALE AFMETINGEN PRODUCT
SRA-D
SRA-FD

B650 × L1000 × H280 mm
“
× L1350 × ” mm
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5 Afkeursysteem (optioneel)
6 Beschermend hekwerk

VOORDELEN
KWALITEIT VAN DE PLAKKEN. De lintzaag draait op maximaal 3600
tpm en met een constante snijsnelheid of vrij instelbaar
HOGE PRODUCTIE. Een enkele werknemer kan 2 machines tegelijk

ZAAGVERMOGEN

3,0 kW

bedienen

TOTAALVERMOGEN

7-10 kW

klemmen

+ 0,55 kW

VEILIGHEID. De gehele machine is omgeven door een hekwerk en het
laadgebied is voorzien van een licht-elektrisch veiligheidsgordijn

+ Zaagselband OPT
SNELHEID SNIJLIJN

80 m/s

PERSLUCHT
Luchtverbruik
Druk
ASTECH FOOD MACHINERY S.L.

12-32 l/volledige cyclus (6bar)
6 bar (min. 4 bar)

VEELZIJDIGHEID. Conﬁgureerbare software en verwisselbare

HYGIËNE. Gemaakt van roestvrij staal en voedselveilig plastic
STEVIGHEID. De machine is zeer precies gelast en geassembleerd
voor de meest nauwkeurige bewegingen
PRECISIE. Elke zaagbeweging wordt gemaakt door middel van servomotoren en alle berekeningen worden automatisch gemaakt
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