
Pastirma press is a machine used for pressing and 

removing the moisture of meat for the production of 

pastirma and other meat delicatessens. The entire 

framework and chamber inside are made of stainless 

steel. It is a heavy duty; robust machine. Two hydraulic 

pistons move the platform that processes pastirma 

within the machine. The pressure can be adjusted 

accordingly to its user demands from 0-150 bar. The 

machine has a controlled breaking system allowing it 

to stop at any point. An electric board is used to provide 

power to the machine. The adjustment of pressure is 

done by a PLC embodied within the electric board and 

also with the help of a pressure stat mechanism. The 

machine is mounted on 4 heavy duty holdings made 

from stainless steel and rubber. The production 

capacity of the machine is 1000Kg of product in 24 or 48 

hours. The capacity of the product inserted is in 

accordance with the machine’s dimensions. 

Η μηχανή αυτή χρησιμοποιείται για την πίεση και την αφύγρανση 

του κρέατος και άλλων συναφών προϊόντων για την παρασκευή 

παστουρμά. Όλος ο σκελετός και ο εσωτερικός θάλαμος είναι από 

ανοξείδωτο χάλυβα. Η πρέσα είναι ενισχυμένη και ειδικά 

κατασκευασμένη για πιθανές καταπονήσεις λόγω ιδιαιτεροτήτων 

παραγωγής. Δύο υδραυλικά πιστόνια μετακινούν την πλατφόρμα 

που πρεσάρει το κρέας. Η τιμή της πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί από 

0-150 bar σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χειριστή. Η μηχανή 

διαθέτει ρυθμιζόμενο σύστημα φρεναρίσματος που τις δίνει την 

δυνατότητα να σταματά την πλατφόρμα πρεσαρίσματος σε 

οποιοδήποτε ύψος. Ένας ηλεκτρικός/ηλεκτρονικός πίνακας 

τροφοδοτεί με ρεύμα την πρέσα. Η ρύθμιση πίεσης γίνεται με την 

χρήση PLC και ενός πιεσοστάτη τα οποία ενσωματώνονται στον 

πίνακα. 4 αντικραδασμικά πέλματα βαρέως τύπου, φτιαγμένα από 

ανοξείδωτο και λάστιχο στηρίζουν την πρέσα. Η δυνατότητα 

παραγωγής της μηχανής είναι1000Kg σε 24 ή 48 ώρες. Οι 

διαστάσεις του εισερχόμενου προϊόντος προς επεξεργασία πρέπει 

να είναι ανάλογες με τις διαστάσεις της μηχανής.

Motor Power

Lenght

Height

Width

Depth of Chamber

Height of Chamber

Lenght of Chamber

Μοτέρ

Μήκος

Ύψος

Πλάτος

Βάθος Θαλάμου

Ύψος Θαλάμου

Μήκος Θαλάμου

PR700

Τechnical characteristics

Pastirma Press
Πρέσα Παστουρμά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

3 Hp / 2.2 Kw
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** τα μπροστινά καπάκια είναι επιπρόσθετο
χαρακτηριστικό του μηχανήματος

** the front cover is an extra 
feature of the machine
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