
FL250 Flattener 
Διαπλατητής κρεάτων 

 

•  Accurate configuration

•  Maintains right flavour, no loss of fluids

Irregular pieces of meat, such as fresh pork, beef, veal and 

poultry are flattened by means of pressure rollers and 

profile belts. The flattener's pressure ensures that the 

meat maintains its desired shape even after cooking. 

It is important that meat does not lose any of its fluids 

after flattening.

•  Available as 250 mm 

Benefits of the FL250 industrial flattener:

•  Fully automated (the only manual action required is 

placing the meat on the infeed belt)

•  Stainless steel machine: easy to clean, hygienic design

•  High capacity

•  Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη μηχανή: εύκολος καθαρισμός, 

υγειονομικός σχεδιασμός 

•  Διαθέσιμα μοντέλα ανάλογα με το πλάτος ιμάντα: 

250mm 

Πλεονεκτήματα του διαπλατητή κρέατος Λακίδης

Διάφορα κομμάτια κρέατος όπως νωπό χοιρινό κρέας, 

βόειο κρέας, μοσχάρι και πουλερικά υφίστανται 

διαπλάτηση με κυλίνδρους πίεσης και ειδικούς ιμάντες. 

Η πίεση του διαπλατητή εξασφαλίζει ότι το κρέας διατηρεί 

το επιθυμητό σχήμα ακόμα και μετά το ψήσιμο. Είναι 

σημαντικό οτι ο διαπλατητής είναι σχεδιασμένος με 

τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το κρέας να μην χάνει κανένα από 

τα υγρά του μετά την διαδικασία.

•  Ακριβής διαμόρφωση

•  Διατήρηση ακριβής γεύσης χωρίς απώλεια υγρών 

κρέατος

•  Υψηλή χωρητικότητα

•  Πλήρως αυτοματοποιημενο μηχάνημα 

(η μόνη απαραίτητη χειρωνακτική ενέργεια είναι η 

τοποθέτηση του κρέατος στον ιμάντα τροφοδοσίας)
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