PIŁY ROZBIOROWE FREUND

ROZBIÓR

www.erka-pily.pl

 Piły rozbiorowe FREUND to nowoczesny i najwyższej
jakości sprzęt rozbiorowy.
 Duża różnorodność modeli oferowanych pił dostosowana
do zakładów o każdej wydajności.
 Podstawowym atutem pił FREUND jest wydajność,
niezawodność i wysoka jakość wykonania.
 Bezpieczeństwo i ergonomia podczas pracy piłami są
równie ważne jak efektywność działania. Wszystkie piły
posiadają certyfikaty Unii Europejskiej.
 Fachowe porady oraz wsparcie od specjalistów firmy ERKA
we wszystkich kwestiach technicznych dotyczących
poszczególnych maszyn.

ROZBIÓR
PIŁY TARCZOWE - TARCZA o średnicy 180 mm

K18-13

K18-01
Lekka i uniwersalna piła tarczowa do ogólnego
rozbioru w małych i średnich zakładach, napięcie
robocze 230V
■ Zintegrowany elektroniczny hamulec silnika,
tarcza zatrzymuje się do 2 sek. po wyłączeniu
■ Regulacja głębokości cięcia jedną ręką
■ Kabel spiralny wyposażony w zaczepy do
mocowania

Uniwersalna piła tarczowa do ogólnego rozbioru w
średnich zakładach, napięcie robocze 400V
■ Mała, kompaktowa i wodoszczelna konstrukcja
■ Cichobieżna przekładnia chroniona sprzęgłem
przeciążeniowym
■ Regulacja głębokości jedną ręką
■

Łatwe mycie dzięki gładkim powierzchniom
i szczelnej obudowie

■ Okrągły uchwyt
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PIŁY TARCZOWE - TARCZA o średnicy 230 mm

K23-03

K23-06

Pila tarczowa do ogólnego rozbioru w średnich
zakładach

Mocna piła tarczowa do ogólnego rozbioru, do dowolnej
wydajności oraz do dowolnej wielkości półtusz

■ Mechaniczny hamulec silnika

■ Mechaniczny hamulec silnika

■ Tarcza zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po
wyłączeniu (przepisy UE)

■ Tarcza zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po wyłączeniu
(przepisy UE)

■ Różne rodzaje tarcz tnących

■ Różne rodzaje tarcz tnących

■ Kabel spiralny, okrągły uchwyt

■ Kabel spiralny, okrągły uchwyt

ROZBIÓR
DANE TECZNICZNE - PORÓWNANIE PIŁ
K18-01
Waga (kg)

K18-13

K23-03

K23-06

6

11

14

18

180

180

230

230

Głębokość cięcia (mm)

15-65

15-65

15-75

15-75

Mocowanie tarczy (mm)

30

30

52

52

Prędkość cięcia (m/s)

13.5

15.5

16

16

Obroty tarczy

24 /s

27 /s

22 /s

22 /s

Stopień ochrony

IP 24

IP 65

IP 65

IP 65

1050 Watt

950 Watt

1300 Watt

1800 Watt

Tarcza (mm)

Moc silnika
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ROZBIÓR

PIŁY TARCZOWE

K28-06

K23-13
Piła tarczowa do ogólnego rozbioru dla
małych i średnich zakładów
■ Regulacja głębokości cięcia jedną ręką

Mocna piła tarczowa do przemysłowego rozbioru,
do dużej wydajności dziennej lub godzinowej
■ Mechaniczny hamulec silnika

■ Mechaniczny hamulec silnika

■ Tarcza tnąca zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po
wyłączeniu (przepisy UE)

■ Tarcza zatrzymuje się w ciągu 3 sekund
po wyłączeniu (przepisy UE)

■ Silnik mało wrażliwy na chwilowe przeciążenia

■ Nierdzewna tarcza z grubym ząbkiem

K32-06

■ Łatwy obrót piły dokoła osi do cięć pod kątem

K16-P4_evo2

Piła tarczowa do ogólnego rozbioru trzody
i macior, dowolna wydajność i wielkość tuszy

Piła tarczowa jednoręczna z napędem pneumatycznym
do uniwersalnego zastosowania

■ Łatwy obrót piły dokoła osi dla cięć pod kątem

■ Regulacja głębokości cięcia jedną ręką

■ Mechaniczny hamulec silnika

■ Mocny silnik na sprężone powietrze o mocy 800 W

■ Tarcza zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po
wyłączeniu (przepisy UE)

■ Równomierne wyważenie chroni nadgarstek

■ Różne rodzaje tarcz tnących

■ Regulowany uchwyt dla lepszej ergonomii

■ Solidna i odporna na zużycie przekładnia
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ROZBIÓR
DANE TECHNICZE – PORÓWNANIE PIŁ

K23-13

K28-06

K32-06

K16-P4_evo2

Waga (kg)

11.5

19.5

20

3.1

Tarcza (mm)

230

280

320

160

15-75

100

120

15-51

Obsada tarczy (mm)

52

52

52

30

Prędkość cięcia (m/s)

16

19.5

22

10

Obroty tarczy

22 /s

22 /s

22 /s

20 /s

Stopień ochrony

IP 65

IP 65

IP 65

950 Watt

1800 Watt

1800 Watt

Zderzak głębokości (mm)

Moc
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800 W

PIŁA TARCZOWA DO ŻEBEREK

PIŁA TARCZOWA DO POKRZEPU

RTK18-13

BCK23-03 / BCK23-06

Niezawodna piła do odcinania żeberek

Bardzo trwała i wydajna piła do bekonu z poziomą
tarczą do średnich i dużych zakładów

■ Dwa regulowane zderzaki głębokości
zapewniają precyzyjne cięcia
■ Wysoki stopień bezpieczeństwa operatora
■ Prawidłowa postawa dzięki poziomej
prowadnicy cięcia
■ Mniej odpadu dzięki cienkiej tarczy

■ Ergonomiczne ustawienie tarczy do wycinania
pokrzepu, łatwe prowadzenie piły po stole, wzdłuż
pokrzepu
■ Cichobieżna przekładnia chroniona sprzęgłem
przeciążeniowym
■ Mechaniczny hamulec silnika

ROZBIÓR
DANE TECHNICZE – PORÓWNANIE PIŁ
RTK18-13

BCK23-03 / BCK23-06

Waga (kg)

12

13 / 17

Tarcza (mm)

160

230

15-65

15-75

Obsada tarczy (mm)

30

52

Prędkość cięcia (m/s)

14

16

Obroty tarczy

27 /s

22 /s

Stopień ochrony

IP 65

IP 65

950 Watt

1300 Watt / 1800 Watt

Zderzak głębokości
(mm)

Moc
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PIŁY TAŚMOWE STOŁOWE FREUND

■

Piły taśmowe dla przemysłu
mięsnego i rybnego. Łatwe
w obsłudze i wyjątkowo trwałe

■

Przeznaczone do cięcia
i porcjowania wszelkiego rodzaju
świeżej lub mrożonej żywności

■

Modele dostosowane zarówno
do cięć pomocniczych, jak i do
przemysłowego rozbioru

■

Dostępne różne wykonania stołu
piły - stały / ruchomy / z rampą/
z pochylnią

■

Piły stołowe FREUND
przekonują wieloletnim
doświadczeniem produkcyjnym
i technicznie zoptymalizowanym,
wyrafinowanym projektem

ROZBIÓR
■

Precyzja i czysta powierzchnia cięcia

■

Wykonane z wysokiej jakości stali
nierdzewnej

■

Solidna i niezawodna konstrukcja

■

Gładkie, bezspoinowe powierzchnie
i higieniczne czyszczenie

■

Łatwa wymiana brzeszczotu dzięki
składanemu stołowi roboczemu

■

Oszczędność kosztów dzięki długiej
żywotności brzeszczotów

■

Dostępne wersje stołu ruchomego
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ERKA Piły do mięsa
 ponad 30 lat doświadczenia w branży
przetwórstwa mięsnego
 wiedza i wsparcie techniczne
 wykazy części zamiennych
 bogato zaopatrzony magazyn
 natychmiastowa wysyłka

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
ERKA Piły do mięsa
ul. Ujeścisko 18 H 80-130 GDAŃSK

tel. 58 325 61 13
kom. 601 98 65 62
biuro@erka-pily.pl
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