
T UDÁ S  •  HAG YOMÁN Y  •  S O K F É L E S É G

comfort 450

User
JBT



DERINDR® comfort 450

Automatikus börkéző és szeletelő gép -
A DerindR® gép ideális húsbolti, vágóhidi 
és ipari felhasználásra. 

• Kerek és lapos termékek bőrkétlenítése 
egyenletesen magas színvonalon 
-Folyamatos működés a behordószalaggal és 
a választható kihordó szalaggal a laposabb 
termékdarabok bőrkétlenítéséhez

-Manuális működtetés lábpedállal a kerek 
termékek bőrkétlenítéséhez
-Gyorsabb átszerelés automatikus 
üzemmódról manuális üzemmódra 
- Két választható vágási sebesség
a magas átmenő teljesítményért az 
automatikus és biztonságos munkavégzésért a 
kézi üzemmódban 

• Állítható magasságú és rugalmasan felszerelt 
nyomógörgők - optimális terméktestreszabás 
minimális vágási veszteség és kíméletes termék 
kezelés mellett

• Egyszerű használat a könnyű üzemeltetésért 
és rövid betanulási időért

• Kiemelkedő higiénia és gyors tisztítási 
lehetőség - az eszközt nem igénylő alkatrészen 
kiszerelése, illetve a lefolyó felületek által

• A magas biztonsági elvárásoknak megfelel a 
nemzetközi szabályozásoknak megfelelően

• Hosszú élettartam folyamatos használat 
esetén a robosztus gépváznak köszönhetően

• Görgőkkel szállítható gépváz

Automatic and manual derinding 
and slicing at one machine - 
The DerindR® is eminently suitable for 
butcheries and industrial applications

• Derinding of flat and round products
in consistently high quality

 - Continuous operation to derind flat 
 products by using infeed and optional 
 outfeed conveyor 
 - Manual operation with foot switch for 
 derinding of round pieces 
 - Quick conversion from automatic 
 to manual mode 
 - Two cutting speeds for high throughputs 

at automatic and safe work at manual mode
• Pressure rollers are height-adjustable
 and spring-loaded - optimum product 
 adaptation with minimal cutting losses 
 and gentle product handling 

• Easy to use for effortless operation
 and short training time

• Excellent hygiene and fast cleaning
 by tool-free removal of attachments 
 and sloping drainage surfaces

• High safety standard according
 to international regulations

• High durability in continuous 
 use due to the robust machine frame

• Mobile machine frame
 with castors and steering rollers

MŰSZAKI ADATOK                                       
Vágási sebesség automatikus/kézi                         cutting speed automatic/ manual m/min 28 /14
Vágási szélesség cutting width mm 445
Vágási vastagság cutting thickness     mm 0-4
Max. termékmagasség (automatikus üzemmódban)   product height maximum (automatic mode) mm 120

motor power kw 1,1 /  0,75 
weight (with outfeed conveyor) kg 245 (260)

Motorteljesítmény
Súly (kihordó szalaggal)
Hossz (kihordószalaggal) × szélesség × 
magasság

length (with outfeed conveyor) x width x height  mm 1319 (1970) x 848 x 1322




