Especificações Técnicas
Serra Fita HSF 3200
A serra fita HSF 3200 é um equipamento projetado com tamanho e potência
suficientes para grandes demandas de trabalho em supermercados, frigoríficos e
açougues. Essa capacidade se deve a robustez, praticidade na operação,
facilidade de higienização do equipamento, além disso, também possui vários
itens de proteção ao operador.
Confira abaixo as características técnicas que reforçam a alta qualidade do
modelo.

DIMENSÕES (mm)
· Largura: 890;
· Altura: 1.755 ±10 (com protetor da lâmina fechado);
· Altura: 2.052 ±10 (com protetor da lâmina aberto);
· Largura livre para corte: 332.
EMBALAGEM (mm)
· Largura: 1.000;
· Profundidade: 1.090;
· Altura: 1.930.
PESO BRUTO
· 200kg.
BENEFÍCIOS
Robustez e durabilidade:
· Equipamento robusto e durável construído em aço inoxidável AISI 304;
· Polias de ferro fundido com beneficiamento estanho eletrolítico (maior resistência mecânica e à corrosão) de
simples remoção para limpeza;
Total proteção ao operador:
· Regulador para exposição da lâmina conforme altura de corte a ser processada;
· Empurrador de carne frontal articulável que cobre toda a lâmina para a proteção da mão do operador;
· Apoiador lateral esquerdo para empurrar a carne e proteger a mão do operador;
· Graduador de espessura preciso e simultaneamente proteção para a mão do operador;
· Botão de emergência posicionado na altura dos olhos, para interrupção imediata do processo;
· Acionamento da máquina por pedal (exclusivo HOBART e opcional).
Produtividade e Praticidade na operação e higienização:
· Lâmina de 3.200 mm de comprimento com 4 ou 6 dentes por polegada, duas lâminas são fornecidas com a
serra fita - maior durabilidade da lâmina e melhor resultado do corte;
· Rotação da lâmina: 990 rpm - maior rapidez e consistência no corte;
· Controle do ajuste de tensão da lâmina, de fácil acesso, localizado entre a polia superior e a mesa de
trabalho, total ergonomia ao operador;
· Mesas de corte bipartida e deslizante em rolamentos de esferas – leveza e agilidade;
· Mesas facilmente removíveis para limpeza sem a necessidade de ferramentas.
· Sistema prático de remoção do “farelo” dos ossos;
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Especificações Técnicas
DADOS TÉCNICOS
· Voltagens (V): 220/60/3 ou 380/60/3;
· Motor (CV): 2.
LÂMINA
· Comprimento: 3.200 mm;
· Largura: 15,8mm ou 5/8”;
· Dentes por polegada: 4 ou 6;
· Peso líquido (kg): 180.

Nota: O fabricante se reserva ao direito de realizar modificações técnicas sem prévio aviso.
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