
CUT-UP LINE
BRMS type cut-up line 
Γραμμή τεμαχισμού τύπου BRMS

• Στο τέλος της γραμμής υπάρχει ειδικό 

περιστρεφόμενο τραπέζι διαμέτρου 1,5 μέτρου 

για την περισυλλογή τελικών προϊόντων.

• Τελείως αδιάβρωτη και πλαστικά 

υλικά κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.

• Οι διαστάσεις της γραμμής τεμαχισμού, καθώς 

επίσης τα επίπεδα της (1 ή 2) διαμορφώνονται 

από τις επιμέρους ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

• Oι συνοδευτικοί πάγκοι εργασίας διαμορφώνονται 

από τις επιμέρους ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

• Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα.

• Το κυρίως επίπεδο της γραμμής τεμαχισμού 

μπορεί να φέρει ειδικό σύστημα ανύψωσης του 

πλαστικού πέλματος, για πληρέστερο καθαρισμό.

• The dimensions of the entire construction may vary, 

they are all based on individual customer needs.

• The levels of the conveyors and side tables, 

are all based on individual customer needs.

• Main conveyor can have an extra option of cleaning its 

transport band during rotation with upward movement, 

for easier cleaning and best hygiene results.

• It is equipped with a round table 1.5m diameter 

for collection of products.

• It is completely made of stainless steel. 

 

TBL90 Compact meat tumbler
Bαρέλα μάλαξης κρέατος σε κενό αέρος

•   Σχεδιασμός που ευνοεί τον εύκολο καθαρισμό. 

•   Μεταβλητή ταχύτητα περιστροφής. 

•   Επιλογή κατεύθυνσης μάλαξης.

•   Μάλαξη σε λειτουργία κενού (vacuum).

•   Εργονομικό μέγεθος, απευθύνεται σε μικρές βιομηχανίες που 

αναζητούν λύσεις υψηλών προδιαγραφών στα προϊόντα τους.

•   Ο κάδος περιστρέφεται ηλεκτρομηχανικά 

δυνατότητα μεγάλης φόρτωσης 

•   Προγραμματισμός λειτουργιών.

•   Η βαρέλα μπορεί να κάνει μάλαξη, ωρίμανση, ζύμωση, 

αλάτισμα, μαρινάρισμα. 

Η βαρελα είναι εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη, έχει χωρητικότητα 

90 λίτρα και σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ιδιατερότητες 

της βιομηχανίας επεξεργασίας κρέατος. 

LAKIDIS tumbler TBL 90 is designed and developed for 

the production of meat products. 

•   Special design for Easy cleaning. 

•   Selection of rotation direction. 

• � Programmable control system for various solutions. 

• � Vacuum during tumbler operation. 

•   Compact design, can be used for small 

industries interested in high end products. 

• � Drum swivels electromechanically high loading capacity. 

•   TBL90 can perform tumbling, maturing, 

mixing, salting, marinating.

•   Variable drum speed. 

Capacity

Main motor

Vacuum pump motor

Vacuum pump

~90lt ( 50kg)

0,12 Kw

0,18 Kw
34.1 m /h

Χωρητικότητα 

Ισχύς κινητήρα 

Ισχύς αντλίας αναρρόφησης

Αντλία αναρρόφησης

Τεχνικά χαρακτηριστικάΤechnical characteristics
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