834

834 EPB
Automatische rechtsnijmachine
• Snijdt van flinterdun tot plakken van 5 mm
• Volledig automatisch snijden, stapelen en dakpansgewijs afleggen
• Geïntegreerde slijp-unit: het mes kan snel en eenvoudig geslepen worden
• Duurzaam en ergonomisch design en eenvoudige bediening
• Opties: leverbaar met Teflonlaag
• Leverbaar met conveyor-band en/of verrijdbare tafel

Deko 834 EPB
Materiaalgebruik
RVS 303/304 voor alle delen die met voedsel in contact komen.
Geanodiseerd aluminium.

Afmetingen
Footprint: 		(L x B) 500 x 400 mm.
Buitenmaat:		(L x B x H) 740 x 900 x 590 mm.
Afmeting
vleestafel:

(L x B) 460 x 240 mm.
Kantelbaar en beveiligd.

Uitvoeringen en Opties
Slijp-unit:
		

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

Snij capaciteit:
		
		
		

190 mm. voor ronde producten.
190 x 190 mm. voor vierkante producten.
195 x 190 mm. voor rechthoekige producten.
Maximale lengte: 460 mm.

Mes:
Ø 296 mm.
		
Messnelheid: 280 RPM.
		
Speciaal hard verchroomd cirkel mes.
		
Leverbaar in RVS, Teflon en gekartelde uitvoering.
			
Dikte instelling: 0 – 5 mm. traploos instelbaar.
Snelheden:		Instelbaar 25 – 45 of 55 bewegingen per minuut.
Instellen op:
		
		
		
		

Stapelen – maximale stapelhoogte 70 mm.
Dakpansgewijs afleggen.
Afstand tussen de plakken is instelbaar.
Maximale lengte dakpansgewijs afleggen 280 mm.
Continue instelling.

Waargeleider:
		

Houdt het product op zijn plaats. Hierdoor minimaal
snijverlies.

Reiniging:
		

Transporteur, afwerphand, restensnijder, pennenplaat,
mesplaat, slijp-unit en opvangtafel zijn afneembaar.

Motor:
		
		
		

0,180 kW – 1 toerental – snaar aandrijving.
1400 RPM			
IP 23
Uitgevoerd met noodstop.

Voltage:
		
		

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

834 EPB Conveyor: Dit model wordt geleverd met een
				 • Kleine conveyor-band met een
					 lengte van 750 mm of een
				 • Grote conveyor-band met een
				 lengte van 1400 mm.
834 EPB Teflon:		
				
				
				

Dit model is uitgevoerd met een
hoogwaardige Teflonlaag voor delen
die met voedsel in contact komen.
Bijzonder geschikt voor kaas.

834 EPB Teflon:
Uitvoering als 834 EPB Teflon. En daarbij
Conveyor			 voorzien van een kleine of een grote
				 conveyor-band.
Verrijdbare tafel: 		
				
				

Geluidsniveau:

Alle uitvoeringen van de snijmachines
kunnen geleverd worden met
een verrijdbare tafel.

< 60 dB (A)

Gewicht:		93 Kg.
Voldoet aan:
CE-richtlijn 98/37/EEC
		
• Europese norm: EN 60204-1:1992
			 EMCL 89/336/EC
		
• EN 50081-1-1992
		
• EN 50082-1: 1192 Veiligheids – hygiëne
			 eisen EN 1974 / 1998
Garantie:
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12 maanden na levering.
Geldt niet voor aan slijtage onderhevige
onderdelen.

