800 SA

800 SA
Semi-automatische schuinsnijder
• Snijdt van flinterdun tot plakken van 32 mm
• Na instelling snijdt de machine automatisch
• Standaard uitgevoerd met vleestafel (kantelbaar en afneembaar)
• Geleverd met waargeleider: houdt het vleeswaar op zijn plaats
• Geïntegreerde slijp-unit: het mes kan snel en eenvoudig
geslepen worden

800 SA
Materiaal gebruik
RVS 303/304 voor alle delen die met voedsel in contact komen.
Geanodiseerd aluminium.

Afmetingen
Footprint:
Buitenmaat:

(L x B) 550 x 400 mm.
(L x B x H) 740 x 600 x 650 mm.

Afmeting vleestafel:
		

(L x B) 290 x 300 mm.
Kantelbaar en afneembaar.

Slijp-unit:
		

Afneembaar en geïntegreerd in de snijmachine.
Het mes kan snel en eenvoudig geslepen worden.

Snij capaciteit:
		
		

240 mm. voor ronde producten.
210 x 210 mm. voor vierkante producten.
240 x 210 mm. voor rechthoekige producten.

Mes:
		
		
		

Ø 318 mm.
Messnelheid: 280 RPM.
Speciaal hard verchroomd cirkel mes.
Leverbaar in RVS, Teflon en gekartelde uitvoering.

Mesafnemer:

Wordt standaard meegeleverd.

Dikte instelling:

0 – 32 mm. traploos instelbaar.

Waargeleider:
		

Houdt het product op zijn plaats.
Hierdoor minimaal snijverlies.

Duwplaat:
		

Verlengde as voor duwplaat en ruimtebesparende
parkeerstand.

Reiniging:
Mesplaat, slijp-unit en vleestafel zijn afneembaar.
			
Motor:
0,180 kW – 1 toerental – snaar aandrijving.
		
1400 RPM			
		
IP 23
Voltage:
		
		

230V – 50Hz 1 Phase 2,5 Ampère
400V – 50Hz 3 Phase 0,6 Ampère			
115V – 60Hz 1 Phase 4,5 Ampère

Uitvoering
Teflon-uitvoering: Dit model is uitgevoerd met een
		
hoogwaardige Teflonlaag voor delen die
		
met voedsel in contact komen. Bijzonder
		
geschikt voor kaas.

Geluidsniveau:

< 65 dB (A)

Gewicht:		

80 Kg.

Voldoet aan:
		
		

CE-richtlijn 89/392/EEC
Veiligheids – hygiëne eisen EN 1974 : 1998
Laagspanningsrichtlijn: 73/23/EEC

Garantie:		

12 maanden na levering.
Geldt niet voor aan slijtage
onderhevige onderdelen.
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