
Lágy és puha élelmiszerek 
szeleteléséhez

TUDÁS  •  HAGYOMÁNY  •  SOKSZ ÍNŰSÉG

W  9 0  -  1 0 5  -  1 2 0



MŰSZAKI ADATOK:  PUHA TERMÉK SZELETELŐ GÉP 
TECHNICAL DATA:  SOFT FOOD  SLICER

W 90 W 105 W 120
kg/h 1.150 1.500 2.300Átmenő teljesítmény 

(nagyobb mértékű előpréselés,optimális kamratöltés) 

throughput:
(with highest feed and optimum chamber filling)

connected load: kW 1,85 1,85 2,6
chamber length mm 530 530 530
chamber`s cross section mm 90 x 90 105 x 105 120 x 120 
grids set’s cross section mm 90 x 90 105 x 105 120 x 120
cutting length mm 0 -  32 0 - 32 0 - 42     

Áramellátás 
Kamra hosszúsága 
Kamra osztása 
Gatter osztása 
Vágási hossz
(fokozatmentesen állítható) (infinitely variable)

A gép hosszúsága length  mm 2.250  2.240 2.240   
A gép szélessége width mm 639  690 720
A gép magassága height mm 1.079 1.120 1.120
A gép súlya weight kg 300 305 330

W 120

W 90 W 105

Alkalmazási terület: 
Speciális területek - lágy 
sajtok, pástétomok, finom 
kolbászok és más puha áruk 
szeleteléséhez

The right choice for delicatessen
producer - especially recommended
for the cutting of Feta Cheese,
Paté, fine sausages and other
soft food

Ha bármilyen finom élelmiszert kell 
szeletelnie, a Soft Food Slicers W 90, 
W 105 és W 120 típusok az Önök 
számára a legmegfelelőbb választások.
Mindenféle erőfeszítés nélkül tudják 
ezek a gépek vágni a pástétomot 
vékony szeletekre, a finom kolbászt 
darabokra, illetve a feta sajtot csíkokra, 
a legmegfelelőbb minőségben.

Whenever delicate food items need to be 
cut the Soft Food Slicers W 90, W 105 and 
W 120  are the right choice. Effortless these 
machines cut thin Paté slices or fine sausage 
segments or thin Feta strips in impressive 
quality.

W 90 + W 105 + W 120 

Előnyös felhasználási lehetőségek
• Pástétom szeletek 2 -40 mm vastagságban
• 6 × 6 mm-es fetasajt csíkok
• Téglalap, háromszög vagy más egyedi 

formájú darabok puha termékből

• Szeletek friss halból

Products
• Paté slices 2 - 40 mm thickness
• fine strips of Feta Cheese, 6 x 6 mm thick
• rectangular, triangular or other individual

shaped segments cut of soft food
• fresh fish slices
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