
Motor Power

Height

Width

Lenght

Cutting width

1.1 Kw 

120 cm

90 cm (105)

200 cm

434 mm (555)

Μοτέρ

Ύψος

Πλάτος

Μήκος

Πλάτος κοπής

VR434 VR555

Τεχνικά χαρακτηριστικάΤechnical characteristics

* VR555 data in brackets *με παρενθέσεις τα στοιχεία VR555

This machine is capable to remove skin from meat 

and also make “fillets” from it. The machine is 

equipped with conveyor belts for the supply and 

removal of meat. These are easily folded and 

removed to assist the cleaning and washing of the 

model. It is easily transferred around the working 

area because of its four (4) wheels. Every part of 

the machine is completely stainless steel inside 

the machine used for extra durability and long life 

production. All surfaces are smooth for easy 

cleaning and better hygiene levels. The machine 

comes with a lever that adjusts the thickness of 

the final product during the skinning/cut. The 

machine can operate with tho (2) working speeds.

Αυτόματη μηχανή αφαιρέσεως δέρματος, και 

φιλετοποίησης κρέατος. Διαθέτει μεταφορικές 

ταινίες εισόδου και εξόδου κρέατος, εύκολα 

αναδιπλωμένες και αφαιρούμενες για το καθάρισμα 

και πλύσιμο της μηχανής. Μετακινείται εύκολα με 

τις 4 ρόδες που διαθέτει. Διαθέτει μοχλό για την 

ρύθμιση του πάχους κοπής κρέατος. Είναι 

εξολοκλήρου ανοξείδωτη με έξτρα εσωτερικά 

στηρίγματα που ενισχύουν την κατασκευή και 

επιμηκύνουν την διάρκεια ζωής της. Όλες οι 

επιφάνειες είναι λείες για καλύτερη υγειονομική 

προστασία. Η μηχανή έχει (2) ταχύτητες λειτουργίας.

Lakidis skinning-derinding machine
Αποδερματική-φιλεταριστική μηχανή
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