
Motor Power

Lifting Power

Lifting Height

Arm Length

2,2 Kw 

300 kg (max)

260 cm (min 140 cm)

285 cm

Μοτέρ

Δυνατότητα ανύψωσης

Ύψος ανύψωσης

Μήκος Μπράτσου

MR385

Τechnical characteristics

Meat Lifting Arm MR-385 lit is completely made of 

stainless steel. The lifting arm is flexile as it is 

joined in three points. The functions are regulated 

by a control button at the lifting arm, at the height 

of its hook. The lifting is forced through a 

hydraulic piston within the body of the machine 

for better ergonomics. The arm provides the 

opportunity to its user to collect products from 

very low points in the area. It also have to ability to 

fully expand in length and in height making it 

easier to load from and to the rails of the slaughter 

house. For safer operation, the machine must be 

bolted in the ground with 4 industrial type bolts.

Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Το μπράτσο είναι πτυσσόμενο καθώς σπάει 

σε τρία σημεία. Η ανύψωση επιτυγχάνεται από 

υδραυλική μπουκάλα η οποία βρίσκεται μέσα στο 

σώμα του ανυψωτικού. Η ελαιολεκάνη της 

μπουκάλας βρίσκεται και αυτή εντός του μπράτσου 

για καλύτερη εργονομία. Οι λειτουργίες 

καθορίζονται από χειριστήριο το οποίο είναι 

τοποθετημένο στο ύψος του γάντζου. Το μπράτσο 

μεταφοράς σπάει σε 3 σημεία για να διευκολύνει τη 

μεταφορά των προϊόντων. Παρέχει την δυνατότητα 

περισυλλογής του προϊόντος από κατώτερη θέση, 

μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί πλήρως κατά μήκος 

και ύψος διευκολύνοντας έτσι την φόρτωση από και 

προς την γραμμή του σφαγείου.Το μηχάνημα για να 

λειτουργήσει πρέπει να πακτωθεί στο δάπεδο.

Meat Lifting Arm
Υδραυλικός βραχίονας φόρτωσης / εκφόρτωσης κρεάτων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

6



Motor Power

Lifting Power

Lifting Height

Arm Length

2,2 Kw 

300 kg (max)

260 cm (min 140 cm)

285 cm

Μοτέρ

Δυνατότητα ανύψωσης

Ύψος ανύψωσης

Μήκος Μπράτσου

MR385

Τechnical characteristics

Meat Lifting Arm MR-385 lit is completely made of 

stainless steel. The lifting arm is flexile as it is 

joined in three points. The functions are regulated 

by a control button at the lifting arm, at the height 

of its hook. The lifting is forced through a 

hydraulic piston within the body of the machine 

for better ergonomics. The arm provides the 

opportunity to its user to collect products from 

very low points in the area. It also have to ability to 

fully expand in length and in height making it 

easier to load from and to the rails of the slaughter 

house. For safer operation, the machine must be 

bolted in the ground with 4 industrial type bolts.

Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Το μπράτσο είναι πτυσσόμενο καθώς σπάει 

σε τρία σημεία. Η ανύψωση επιτυγχάνεται από 

υδραυλική μπουκάλα η οποία βρίσκεται μέσα στο 

σώμα του ανυψωτικού. Η ελαιολεκάνη της 

μπουκάλας βρίσκεται και αυτή εντός του μπράτσου 

για καλύτερη εργονομία. Οι λειτουργίες 

καθορίζονται από χειριστήριο το οποίο είναι 

τοποθετημένο στο ύψος του γάντζου. Το μπράτσο 

μεταφοράς σπάει σε 3 σημεία για να διευκολύνει τη 

μεταφορά των προϊόντων. Παρέχει την δυνατότητα 

περισυλλογής του προϊόντος από κατώτερη θέση, 

μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί πλήρως κατά μήκος 

και ύψος διευκολύνοντας έτσι την φόρτωση από και 

προς την γραμμή του σφαγείου.Το μηχάνημα για να 

λειτουργήσει πρέπει να πακτωθεί στο δάπεδο.

Meat Lifting Arm
Υδραυλικός βραχίονας φόρτωσης / εκφόρτωσης κρεάτων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

6




