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SHREDDR®
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t Gyümölcsök és zöldségek kockára, csíkokra és 

szeletekre történő folyamatos vágásának 
specialistája

• kompakt design csekély helyszükséglettel
• egyszerű kezelhetőség az erőfeszítés nélküli 

munkáért és a rövid időt igénylő betanulásért
• a legmagasabb igényeknek megfelelő vágási minőség
• kis kocka nagyságok 3-4 mm-ig
• a gép váza rozsdamentes acélból
• magasabb biztonsági szabvány a nemzetközi 

normáknak megfelelően
• görgős kerekekkel mozdítható
• vízellátás öblítéshez vágás közben
• fokozatmentesen állítható sebesség

The specialist for continuous cutting of vegetables
and fruits in cubes, strips and slices

• compact machine design for small 
 space requirements

• simple operation for easy working and 
 short time training

• the cutting quality fulfils highest requirements
• small cutting sizes starting from 3mm/ 4 mm
• machine body from stainless steel
• high safety standard according to valid 

 international regulations
• mobile on wheels
• water connection for 

 rinsing during cutting
• speed infinitely variable

MŰSZAKI ADATOK                                                                           compact 90 comfort 170      
Átengedőképesség max. throughput max. kg/h 850 2000
(kockamérettől és terméktől függ)                (depend on cube size and product)

connected load kW 0,75 1,5
width of drum     mm/ inch          90/ 3 9/16 170/ 6 11/16

diameter of drum mm/ inch          180/ 71/16 430/ 1615/16

length x width x height mm 1114 x 1083 x 1695 1776 x 1410 x 1830
weight        kg 150 300
speed  

Áramfelvétel 
Dob szélessége 
Dob átmérője 
Hossz × Szélesség × Magasság 
Súly
Sebesség 
Vágási méretek cutting sizes mm

fokozatmentesen állítható/ variable 
3-20

fokozatmentesen állítható/ variable 
4-20

Vágási méretek compact 90:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 mm •  cutting sizes: 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 15/32, 19/32, 25/32 inch 
Vágási méretek comfort 170:  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13. 15, 20 mm •  cutting sizes: 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 15/32, 1/2, 19/32, 25/32 inch

compact 90

comfort 170
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