“Ambachtelijke Saté Unit”
De “Ambachtelijke Saté Unit” is speciaal ontworpen voor het automatisch aansteken van
stukjes vlees, groente, fruit aan een stokje. De “Ambachtelijke Saté Unit” is een stand
alone-unit. Dit wil zeggen dat er geen andere machines nodig zijn om saté te maken. Er
zijn verschillende eindproducten mogelijk, zoals saté, shaslick en cocktailsaté.
REVISIE
Door een regelmatige revisie van
uw machines verkleint u de kans
op storingen en verbetert u het
productieproces.

KOOP/ VERKOOP
Voor het kopen of verkopen van
nieuwe of gebruikte machines in
de vleesverwerkingsindustrie en
voedingsbranche kunt u bij
P. Verbruggen terecht.

ONTW ERP
Samen met ons gekwalificeerd
werktuigbouwkundig personeel

De machine is eenvoudig en snel te
veranderen van stoklengte. Ook zijn de
vormplaten snel en gemakkelijk uit te
wisselen. Hierdoor kun je snel
omschakelen van bijvoorbeeld vier blokjes
vlees aan een 180mm stokje naar twee
blokjes aan een 100mm stok.
De machine kan ongeveer 15
slagen per minuut maken, dit is
afhankelijk van het aantal blokjes
en personeel dat de machine
bedient.
Er is bij het ontwikkelen van de “Ambachtelijke Saté Unit” veel aandacht besteed aan het
schoonmaken van de machine. De machine is geheel opgebouwd uit RVS en kunststof.
Tevens is het bovenframe open te scharnieren tijdens het schoonmaken. De machine is
voorzien van eenvoudige besturing die in een RVS kast onder de machine zit.

ontwerpen wij uw nieuwe
machines of aanpassingen aan
bestaande machines. Dit alles
voor een verbetering van uw

Voordelen

Specificaties

product of productieproces.











Ambachtelijk uitziend product
Verschillende vormen & producten
mogelijk
Verschillende stok lengtes mogelijk
Verschillende soorten stokjes mogelijk
Korte omsteltijd tussen verschillende
producten
Gemakkelijk schoon te maken
Eenvoudige bediening










Snelheid: ± 15 slagen per minuut
8 producten per slag
Lengte stok 70-250mm
Spanning 220V
Vermogen: 0.18kW
Luchtaansluiting 6bar
Gewicht: 250 kilo
Handleiding en CE

Onderhoudsvriendelijk
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