Supercut® System
Noże i sita Supercut® firmy PRIMEdge tworzą nowe normy
produkcyjne w przemyśle przetwórczym

Supercut® System
• Wydłuża czas między kolejnymi ostrzeniami o 30%.
• Zwiększa żywotność sita i noża o 30% w porównaniu do
tradycyjnych rozwiązań.
• Podnosi wydajność procesu rozdrabniania o 15%.
• Dzięki karbowanym nożom i sitom kształtowym zwiększa krawędź
tnącą, poprawiając tym samym rozdrobnienie produktu.
• Eliminuje rozmazywanie się trudnych do rozdrobnienia produktów.
• Nóż i sito szarpaka mogą być ostrzone do ponownego użycia.
• Zwiększa wydajność produkcji dzięki rzadszym wymianom noży
i sit oraz krótszemu czasowi przezbrajania.
• Spełnia wszelkie wymogi Unii Europejskiej oraz USDA.
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Supercut® System

Noże i sita Supercut

firmy PRIMEdge tworzą nowe normy produkcyjne w przemyśle
przetwórczym. Karbowane otwory szarpaka współpracują z falistym kształtem noża, co
znacznie zwiększa czynną krawędź tnącą. Dzięki temu proces rozdrabniania trwa krócej a/lub
sam produkt jest dokładniej rozdrobniony. Co więcej, niepowtarzalny kształt stykających się
powierzchni noża i sita redukuje drgania i zużycie części, przedłużając żywotność sita i noża o
30%.
®

W porównaniu z systemem Supercut®, tradycyjne sita i noże do wilków bardzo szybko
się ścierają i wymagają częstej wymiany lub ostrzenia, to zaś przedłuża kosztowny czas
przezbrajania.
Rzadsze przezbrajanie, dłuższa żywotność części i zwiększona produkcja. Oto zalety systemu
PRIMEdge Supercut®.

Supercut® System
Systemy

Opis

Velati

Nóż tnący jednostronny
4-ramienny

European

Kramer-Grebe,
Laska,
Seydelmann,
Cato and others

Nóż tnący dwustronny,
4-ramienny, szarpak z
3 lub 5 otworami

WolfKing®

Nóż tnący dwustronny,
4-ramienny, szarpak z
3 lub 5 otworami
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Supercut® System
Enterprise
Hobart, Biro, i
Butcher Boy

Nóż tnący jednostronny
4-ramienny, szarpak 2,3
lub 4 otworami

Rozmiary Sita
#32

#52

#56

(3-15/16”)

(5-1/8”)

(6”)
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