MASZYNA DO OBIERANIA JABŁEK

MODEL
UOK-01
JEDNO
URZĄDZENIE,
WIELE
MOŻLIWOŚCI!
Największą zaletą modelu UOK-01
jest elastyczność i uniwersalność.

Standardowe wyposażenie każdego
modelu UOK-01 umożliwia:
• obieranie ze skórki
• wybijanie ogryzka
• cięcie na pół lub 3 części
• wycinanie zagłębienia kielichowego i szypułkowego
Mocną stroną modelu UOK-01 jest możliwość wyłączenia w dowolnym momencie każdej z powyższych
funkcji, oprócz wybijania ogryzka.
Modułowa konstrukcja urządzenia pozwala na wymianę modułów obierająco-plastrujących,
które dzielą jabłka na części: 4, 6, 8 lub 12 sztuk.
Dodatkowo każdą wyciętą uprzednio ćwiartkę można podzielić w poprzek na 3 części
lub wzdłuż na chipsy o regulowanej grubości.

- WYDAJNOŚĆ MASZYNY DO 100 SZTUK NA MINUTĘ! ul. Sadownicza 7, 26-600 Radom, Polska
tel. 48 377 99 99, e-mail: info@sorter.pl

OPCJE MASZYNY UOK-01:

CECHY I ZALETY MASZNY UOK-01:
•
•
•
•

wybijanie ogryzka
obieranie ze skórki

•

wymienne moduły do cięcia na:

•
•
•

ćwiartki

elastyczność i uniwersalność
szybkość - podwójna głowica obierająca
wydajność do 100 szt./min.
wysoka jakość – trwałe podzespoły ze stali
nierdzewnej
budowa maszyny zgodna z wymaganiami norm
dla maszyn przemysłu spożywczego
konstrukcja minimalizuje osadzanie się resztek
i pozwala na łatwe czyszczenie
automatyczne systemy lubrykacji
obieranie różnych gatunków i kształtów jabłek

ZAPEWNIAMY:

6 części

•
•

8 części

•
•
•

12 części

indywidualny projekt, wykonanie i wdrożenie
szkolenia w zakresie obsługi
i optymalizacji ustawień
serwis 24/7 h
atrakcyjne pakiety serwisowe
przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne

plasterki
wycinanie zagłębienia
kielichowego i szypułkowego
dodatkowe wycinanie
gniazda nasiennego

Oferujemy całą gamę rozwiązań na poszczególne etapy produkcji:
I ETAP - SOROTWANIE:
kalibracja

II ETAP - DOSTAWA:
rozładunek i mycie
III ETAP:
obieranie

W naszej ofercie posiadamy szereg maszyn sortowniczych.
Kalibracja jest niezbędnym etapem poprzedzającym etap obierania, żeby
zachować zakładaną wydajność i zminimalizować straty.
Najpopularniejsze maszyny sortownicze to model CUP i RDS.
wywrotnica hydrauliczna SWP-D-01
myjka wodnopowietrzna MWP-01
rozładunek zanurzeniowy prosty modele: RZP lub RZP-G
maszyna do obierania UOK-01

IV ETAP - ODBIÓR:
oczyszczanie

przesiewacz wibracyjny PWP-01
wanna do sulfitacji WSJ-01

V DALSZE ETAPY: krojenie w kostkę, mrożenie, suszenie, pakowanie

Zapytaj nasz dział handlowy o szczegóły!

