Automatenwolf AE 130/3
Machine ontwerp

Specificaties

Automatische vleeswolven van
Seydelmann bereiken maximale
efficiëntie en prestaties dankzij hun
speciale ontwerp, waarbij de werkworm
haaks op de brede conische
toevoerworm staat. De uitrusting van
alle Seydelmann-machines komt
overeen met de nieuwste technische
ontwikkeling en draagt bij aan een
schoon gesneden, eersteklas product en
daarmee een verhoging van de kwaliteit
van het geproduceerde deeg.

Deurbreedte 1100 mm
(Minimum)

Toepassing

Flexibele belading

Automatische vleeswolven zijn ideaal voor
het verwerken van vers vlees,
voorgesneden vlees, gekookt vlees en vele
andere voedselproducten zoals blokken
kaas, fruit of groenten van -18 tot 85°C

Naast een geïntegreerde hydraulische
belading of een mastbelading is ook het
gebruik van een steile transportband of
een toevoerschroef mogelijk. Uitrusting
van transportbanden met metaaldetector
mogelijk op aanvraag

Diameter gatenplaat:
Trechterinhoud:

130 mm
300 Liter

Maximale output p/u:
Vermogen:

3500 kg/h
18 kW

Zonder belading

Gewicht

900 kg

met Belading

1350 kg
1600 mm

De automatenwolf heeft een gesloten
machineframe. Dit betekent dat alle
leidingen, slangen, motoren en andere
accesoires in de machine zijn
geïntegreerd. Alle oppervlakken zijn
afgerond, gepolijst met precisie en
hellend, zodat water gemakkelijk kan
weglopen. Het RVS machineframe en de
gesloten onderkant voorkomen dat
water de binnenkant van de machine
binnendringt of dat vuil aan de
openingen blijft kleven.
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B1 = 1204 mm
B2 = 1705 mm
B3 = 2417 mm
T1 = 1091 mm
T2 = 1311 mm
T3 = 1623 mm
T4 = 1355 mm
T5 = 1500 mm
BW

200 / 300

H1 = 750 mm / 1000 mm
H2 = 1773 mm / 2023 mm
H3 = 3050 mm / 3311 mm
H4 = 350 mm / 600 mm

e er

r

Standaard ei ens

i eerinri tin snijzet (optioneel)

Bajonets itin

a

en

eet eri e t e er r
eet eri e er
r
raaistr
t r
Se arate
t r
rt e
ei i eidstra
et er
r ssen in
iter n
re terrand e ei i in
aj nets itin
it
and es er in
re e aar
n e
de s a e ast
er e astin s e ei i in
aat er ter e e d in
assie
S

ti ne e itr stin
i eerinri tin snijzet
ter aarts draaien t e er r
e inri tin
dra is
ediend
re entie ere e de aandrij in
t e er r
re entie ere e de aandrij in
er
r
and
r itst ter dra is
ediend
Se areerset
Pneumatische ediende a er an
de ese areerde de en
K e inri tin
eer e ei i in
i ea etin d
aser

er r
de ten
r a en

e e tris
er is e
Snijset
et ra e

Pneumatische ediende a er an de
ese areerde de en (optioneel)

i ea

etin d

aser (optioneel)

Standaard Snijset

en are edienin
edieners rdes
ee ands edienin
it er ij
a snij es
Se arate s a e ast
S e ia e it erin
r
aas

