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TWOJE EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE W OBRÓBCE MIĘSA

Wymagania nowoczesnego przetwórstwa mięsnego są bardzo wysokie - o wartości i jakości
produktu końcowego w znacznym stopniu decyduje jakość i wydajność używanych urządzeń.
Dlatego wyzwaniem dla firmy FREUND było stworzenie narzędzia, które jest wydajne,
maksymalizuje jakość produktu końcowego, jest zarówno trwałe, jak i ekonomiczne. Firma
FREUND tworząc TRYMERY serii 2 stworzyła urządzenia z wysokiej jakości materiałów, aby
zapewnić niskie koszty utrzymania, rzadsze przestoje związane z konserwacją oraz wygodę
użytkowania.

WYSOKIEJ JAKOŚCI TRYMERY FREUND
■ Napęd elektryczny lub pneumatyczny
■ Właściwy kształt i średnica ostrza do

różnych zastosowań: 35, 52, 69, 90, 128 mm
■ Niższe koszty eksploatacji dzięki
komponentom o niskim zużyciu
■ Ergonomiczne uchwyty z wytrzymałego,
odpornego na ścieranie tworzywa
■ Opatentowany system szybkiej wymiany
ostrzy bez użycia narzędzi
■ Znacząca poprawa bezpieczeństwa
użytkownika dzięki opcjonalnemu systemowi
bezpieczeństwa START-STOP
■ Cicha praca, brak wibracji rękojeści
■ Opcjonalny systemem kontroli głębokości
cięcia, łatwa regulacja bez użycia narzędzi

ERKA Piły do mięsa
ul. Ujeścisko 18 H, 80-130 Gdańsk
tel. 58 325 61 13, 601 986 562
biuro@erka-pily.pl

ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA
Usuwanie tłuszczu z mięsa, filetowanie drobiu, czyszczenie kości, usuwanie oczu/uszu, precyzyjne
krojenie cienkich plastrów łososia to tylko niektóre popularne zastosowania trymerów FREUND.
Za pomocą naszych elektrycznych lub pneumatycznych trymerów zapewniamy odpowiednie
narzędzie do różnych wymagań Twojej firmy. Modułowa konstrukcja naszych trymerów daje
możliwość wyboru spośród czterech różnych kształtów ostrzy o pięciu średnicach (35, 52, 69, 90
i 128 mm) oraz licznych opcjonalnych funkcji, m.in. ergonomiczna podpórka pod kciuk, kontrola
głębokości cięcia, system rozłączania napędu.

SILNIKI NAPĘDOWE ELEKTRYCZNE
Najnowszy model silnika elektrycznego FREUND TM-E6001 pozwala
na stworzenie stanowiska pracy w dowolnym miejscu.
■ Niezwykle cicha bezwibracyjna praca, mocna konstrukcja
■ Kompatybilny ze wszystkimi trymerami FREUND
■ Możliwość indywidualnego ustawienia obrotów

SYSTEM ADAPTIVE
POZWALA PODŁĄCZYĆ I UŻYTKOWAĆ NOWOCZESNY TRYMER FREUND
Z SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM INNEGO SYSTEMU!
Trymery ADAPTIVE są dostępne we wszystkich wielkościach.

TRYMERY PNEUMATYCZNE PNM2
Trymer ze zintegrowanym silnikiem pneumatycznym do zasilania
sprężonym powietrzem pod ciśnieniem 6 bar
■ Silnik jednakowy do wszystkich głowic FREUND
■ Antypoślizgowy uchwyt
■ Dostępne z zespołem uzdatniania powietrza
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ERGONOMIA I KOMFORT PRACY
 KONTROLA GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA
■ Równomierna głębokość cięcia (łatwo regulowana)
■ Wysoka wydajność dzięki mniejszej ilości odpadów
■ Model DCF (stal nierdzewna) do usuwania tłuszczu
■ Model DCS (tworzywo sztuczne) do filetowania łososia
 OPARCIE NA KCIUK
■ Ergonomicznie ukształtowany dla wygodnej pracy
■ Regulacja dla użytkowników praworęcznych i leworęcznych
■ Znaczący wzrost bezpieczeństwa użytkownika
 RÓŻNORODNOŚĆ UCHWYTÓW
■ Ergonomiczny kształt, mała ścieralność, łatwe utrzymanie czystości
■ Optymalna obsługa dzięki różnym kształtom uchwytów
■ Dostępne średnice 31, 34 i 38 mm

Nowoczesne trymery FREUND stały się poważną alternatywą w stosunku do monopolistów
panujących na rynku. Racjonalne ceny i rozsądne koszty części zamiennych, w połączeniu
z niemiecką myślą techniczną i jakością wyrobów zapewniają trwałe powodzenie trymerom
FREUND „Made in Germany”.

