Sistema de Afiação de Facas HE2
O sistema de afiação de facas HE2 combina os processos
de afiação e desbaste de lâminas em uma só máquina

Pedras para
desbaste

Pedras para
afiação

Dresser assembly

Ilustração com carrinho opcional.

Sistema de Afiação de Facas HE2
• Unidade compacta com pedras para afiação e polimento.
• O design único das pedras para polimento e afiação em forma de espiral
garante lâminas afiadas, lisas e consi consistentes.
• Afia lâminas até 10” (254 mm) de comprimento.
• O sistema contínuo de resfriamento por líquido proporciona uma operação
uma operação sem partículas em suspensão e sem aquecimento das lâminas.
• O sistema integrado de dressagem de pedras mantém a circularidade das
pedras perfeitas, garantindo uma afiação perfeita.
• Carrinho opcional disponível.
• Aprovado pela CE.
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Sistema de Afiação de Facas HE2

Ideal para processadores de carne, supermercados, lojas de ferragens e serviços de

afiação menores, o compacto HE2 da PRIMEdge oferece os mesmos benefícios que os
sistemas de afiação de maior capacidade da PRIMEdge, utilizando unidades separadas
de polimento/afiação e desbaste das lâminas.
As pedras de afiação de Ø4” (102 mm) da unidade afinam os dois lados da lâmina
simultaneamente. O operador verifica a espessura da lâmina com um calibrador na parte
superior da máquina para determinar se foi suficientemente afinado. Após a afinação, as
pedras de polimento/afiação aplicam um bordo chanfrado em ambos os lados da lâmina
simultaneamente. O ângulo chanfrado do bordo pode ser ajustado conforme necessário.
O corpo de alumínio fundido do HE2 está embutido sob uma proteção de aço inox durável
e fácil de limpar. Embora o HE2 possa ser usado como um esmeril de mesa, um carrinho
opcional com rodízio permite a mobilidade.
Para ter sempre uma lâmina de corte preciso, confie no comprovado sistema de afiação
HE2 da PRIMEdge.
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HE2 Sistema de Afiação de Facas
Tensão

115 V
220 V

Freqüência

50 or 60 Hz

HP

kW

1
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