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4 Rechtsnijmachine
• Snijdt van flinterdun tot plakken van 14 mm.

• Geïntegreerde slijp-unit: het mes kan snel en eenvoudig geslepen worden 

• Duurzaam en ergonomisch design en eenvoudige bediening

• 834 Combi Safe is de uitvoering van de 834 Safe, en wordt geleverd

 met een weeg-unit.



Materiaal gebruik

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

Footprint:  (L x B) 400  x 520 mm.
Buitenmaat: (L x B x H) 625 x 585 x 460 mm.

Afmeting vleestafel: (L x B) 220 x 250 mm. standaard uitvoering
  Kantelbaar en afneembaar.

Slijp-unit: Afneembaar en geïntegreerd in de snijmachine. 
  Het mes kan snel en eenvoudig geslepen worden. 

Automatische slijpoptie:  Wanneer de slijp-unit wordt opgetild, schakelt de   
  machine uit.   
  De hendel op de slijp-unit naar voren trekken en 
  de machine inschakelen. Na 30 Seconden stopt de  
  machine en is het mes weer scherp. 

Extra energiebesparing:   De machine schakelt automatisch uit wanneer de   
  vleestafel ca. 2 minuten niet bewogen wordt. 
  De snijmachine schakelt eenvoudig weer in vanuit 
  de uitgangspositie.  

Snij capaciteit: 195 mm. voor ronde producten.
  195 x 195 mm. voor vierkante producten.
  240 x 195 mm. voor rechthoekige producten.

Mes: Ø  296 mm.
  Messnelheid: 280 RPM.
  Speciaal hard verchroomd cirkel mes.
  Leverbaar in RVS, Teflon en gekartelde uitvoering.

Dikte instelling: 0 – 14 mm. traploos instelbaar.

Reiniging: Mesplaat, slijp-unit, koon en vleestafel zijn afneembaar.

Motor: 0,180 kW – 1 toerental  – snaar aandrijving.
  1400 RPM   
  IP 23

Voltage: 230V – 50Hz    1  Phase     2,35 Ampère     
  400V – 50Hz    3  Phase     0,6 Ampère   
  115V – 60Hz    1  Phase     4,5 Ampère

Afmetingen

Geluidsniveau: < 50 dB (A) 

Gewicht: 48 Kg.    

Voldoet aan: CE-richtlijn 89/392/EEC 
  •  Veiligheids – hygiëne eisen EN 1974 /  
   1998 
  • EMC: 89/336/EEC
   Laagspanningsrichtlijn: 73/23/EEC
   TNO goedkeuring: 94 MI056/77/ESLSOI
   voor gebruik door minderjarigen. 

Garantie: 12 maanden na levering.
                                        Geldt niet voor aan slijtage onderhevige  
  onderdelen. 
  
Extra veiligheid: Bij het afnemen van de vleestafel is het  
  niet mogelijk de motor in te schakelen.
  Als de dikte-instelling geheel gesloten is,
   schakelt de motor automatisch uit.  
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Uitvoering als de Deko 834 Safe. 
Daarbij voorzien van een geïntegreerde weeg-unit: 

• weegt tot 1000 gram: indeling 1 gram.
• het weegplateau kan worden verwijderd.
• de tarreermogelijkheid is 100%.
• niet voor handelsdoeleinden. 

Extra opties 834 Safe en 834 Combi Safe

Teflon-uitvoering: De 834 Safe en 834 Combi Safe kunnen 
   worden uitgevoerd met een 
   hoogwaardige Teflonlaag voor delen die  
   met voedsel in contact komen. 
   Bijzonder geschikt voor kaas.

Waargeleider: Houdt het product op zijn plaats. 
   Hierdoor minimaal snijverlies.

Bodem   Houdt het product op de bodemplaat. 
pennenplaat: 

Vergrote vleestafel: (L x B) 230 x 280 mm. 
   met optioneel een verlengde as voor  
   vergrote snijcapaciteit.
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