
Το ίδιο μηχανημα με κεφαλη για κόψιμο 
κοτόπουλου σε λωρίδες

ΤΥΠΟΣ: S 05 IN CH

Ισχυς: 0,5HP 230V
Βαρος: 20Kg
Διαστασεις Π x B x Y:    
450x220x440mm

ςΝιτςΕλομΗΧαΝΗ 

Το σωμα είναι κατασκευασμένο από
ανοξειδωτο χάλυβα 18/10 καθώς και τα 
μαχαίρια.
Αθόρυβη λειτουργεία.
Εύκολη αφαίρεση κεφαλής μαχαιριών
για καθαρισμό.
Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι
Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους
κανονισμούς CE για την υγιεινή και την
ασφάλεια
Καταλληλη για Super Markets, 
Κρεοπωλεια.

Ισχυς: 0,5HP 230V
Βαρος: 20Kg
Διαστασεις Π x B x Y:    
450x220x440mm

ΣΝΙΤΣΕΛΟΜΗΧΑΝΗ  

ΤΥΠΟΣ: S O5 IN Το σωμα είναι κατασκευασμένο από
ανοξειδωτο χάλυβα 18/10 καθώς και τα 
μαχαίρια.
Αθόρυβη λειτουργεία.
Εύκολη αφαίρεση κεφαλής μαχαιριών
για καθαρισμό.
Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι
Το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους
κανονισμούς CE για την υγιεινή και την
ασφάλεια
Καταλληλη για Super Markets, 
Κρεοπωλεια.
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ΣΝΙΤΣΕΛΟΜΗΧΑΝΗ DRAKE SIRMAN ΙΤΑΛΙΑΣ

Τρυφεροποιητής κρέατος (σνιτσελομηχανή) κατασκευασμε-
νος εξ-ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι 304. Χρησιμοποιεί-
ται για την  τρυφεροποίηση όλων των ειδών κρέατος και το 
κόψιμο σε λωρίδες με μεγάλη επιτυχία ανάλογα με την κεφαλή 
που χρησιμοποιείται. Διαθέτει μεγάλο καδό εισαγωγής κρεά-
τος και  ισχυρό κινητήρα με ανεξάρτητο μειωτήρα δύο κατευ-
θύνσεων. Αποσυναρμολογείται εύκολα για γρήγορο καθαρι-
σμό και απολύμανση.

Το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο για χρήση σε εργαστή-
ρια επεξεργασίας κρέατος, κρεοπωλεία καθώς και σε όλες τις-
μονάδες εστίασης όπως catering, κουζίνες ξενοδοχείων, εστι-
ατόρια κ.λπ., για την τρυφεροποίηση όλων των ειδών κρέατος. 

Τρυφεροποιητής κρέατος (σνιτσελομηχανή) κατασκευασμέ-
νος από ειδικό κράμα αλουμινίου. Οι εκατοντάδες ανοξίδωτες 
λεπίδες του εγγυώνται την τρυφεροποίηση  όλων των ειδών 
κρέατος με μεγάλη επιτυχία. Αποσυναρμολογείται εύκολα για 
γρήγορο καθαρισμό και απολύμανση. 

Διαθέτει σύστημα ασφαλείας που σταματούν την λειτουργία 
σε περίπτωση που ανοιχτεί το καπάκι και διακόπτη όπισθεν για 
απελευθέρωση του κρέατος. 

Το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο για χρήση σε εργαστή-
ρια επεξεργασίας κρέατος, κρεοπωλεία καθώς και σε όλες τις 
μονάδες εστίασης όπως catering, κουζίνες ξενοδοχείων, εστι-
ατόρια κ.λπ. για την τρυφεροποίηση όλων των ειδών κρέατος. 
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Πρόσθετη κεφαλή κοψίματος σε λωρίδες 10mm ή 15mm

INT90

DRAKE (με κεφαλή τρυφεροποιήσης)

220 V

220 VΚεφαλή τρυφεροποίησης Κεφαλή κοψίματος σε λωρίδες

Κεφαλή τρυφεροποίησης 

  2350

  1750

  595

ΣΝΙΤΣΕΛΟΜΗΧΑΝΕΣ - ΤΡΥΦΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

Μοντέλο Ολικές Διαστάσεις 
cm

Διάσταση δοχείου
εισαγωγής cm Ισχύς HP Βάρος

kg Τιμή

Μοντέλο Ολικές Διαστάσεις 
cm Ισχύς HP Βάρος

kg ΤιμήΜοντέλο Διάσταση δοχείου
εισαγωγής cm

ΣΝΙΤΣΕΛΟΜΗΧΑΝΗ INT90 ΟΜΑS ΙΤΑΛΙΑΣ
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ΣΝΙΤΣΕΛΟΜΗΧΑΝΗ FM1002-L KOFMA ΚΟΡΕΑΣ

ΤΡΥΦΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ Τ-REX SIRMAN ΙΤΑΛΙΑΣ

Τρυφεροποιητής κρέατος χειρός κατασκευασμένος από 
ανοξείδωτο ατσάλι και πολυαιθυλένιο. Οι 32 σειρές από βελό-
νες του εγγυώνται την τρυφεροποίηση  όλων των ειδών κρέ-
ατος με μεγάλη επιτυχία. Λόγω των υγειονομικών υλικών του 
είναι πολύ εύκολο στην αποσυναρμολόγηση καθώς και στον 
καθαρισμό και απολύμανσή του. 

Το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο για χρήση σε εργαστή-
ρια επεξεργασίας κρέατος, κρεοπωλεία καθώς και σε όλες τις 
μονάδες εστίασης όπως catering, κουζίνες ξενοδοχείων, εστι-
ατόρια κ.λπ. για την τρυφεροποίηση όλων των ειδών κρέατος. 

Τρυφεροποιητής κρέατος (σνιτσελομηχανή) κατασκευασμέ-
νος από ειδικό κράμα αλουμινίου, ανοδείδωτου ατσαλιού και 
πλαστικού ABS. Οι 72 ανοξείδωτες λεπίδες του με τις 1080 
άκρες εγγυώνται την τρυφεροποίηση όλων των ειδών κρέατος 
με μεγάλη επιτυχία. 

Διαθέτει ισχυρό κινητήρα με ανεξάρτητο μειωτήρα δύο κα-
τευθύνσεων με κίνηση μεταδιδόμενη από τραπεζοειδή ιμάντα. 
Αποσυναρμολογείται εύκολα για γρήγορο καθαρισμό και απο-
λύμανση.

Το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο για χρήση σε εργαστρια 
επεξεργασίας κρέατος, κρεοπωλεία καθώς και σε όλες τις μο-
νάδες εστίασης όπως catering, κουζίνες ξενοδοχείων, εστια-
τόρια κ.λπ. για την τρυφεροποίηση όλων των ειδών κρέατος.
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ΣΝΙΤΣΕΛΟΜΗΧΑΝΕΣ - ΤΡΥΦΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

Μοντέλο Ολικές Διαστάσεις 
cm Ισχύς HP Βάρος

kg Τιμή

Μοντέλο Ολικές Διαστάσεις 
σε cm

Διαστάσεις πλάκας
κοπής cm Διαστάσεις κρέατος cm Βάρος

kg Τιμή
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