HES-3 Ergo Steel III
Zapewnia idealnie ostre ostrze w kilka sekund

ERGONOMICZNA STALKA ERGO STEEL III
• Zapewnia idealnie ostre ostrze w kilka sekund.
• Wyrównuje obydwie krawędzie ostrza równocześnie.
• Przedłuża żywotność ostrza.
• Idealna do wszystkich typów małych i dużych noży.
• Wyposażona w mechanizm sprężynowy całkowicie zamknięty.
• Tarcza osłaniająca rękę gwarantuje wygodne i bezpieczn
ostrzenie przez prawo-/ leworęcznego operatora.
• Uchwyt ze stali nierdzewnej daje możliwość błyskawicznego
zamontowania ostrzałki do stołu.
• Bardzo łatwa w obsłudze i utrzymaniu w czystości.
• Spełnia wszelkie wymogi Unii Europejskiej oraz USDA.
REV 06/18/2018

877-322-EDGE(3343) • primedge.com • sales@primedge.com • Fax:224-265-6638

HES-3 Ergo Steel III

N

iezależnie od rodzaju przetwórstwa - czy to drób, wołowina, wieprzowina czy ryby - podstawą linii
produkcyjnej są ostre noże. Podczas użytkowania, ostrza noży tępią się. Ergonomiczna stalka Ergo Steel
III firmy PRIMEdge to szybki i prosty sposób na ostrzenie i wygładzanie noży, które straciły ostrość brzytwy.
Ergo Steel III to urządzenie przydatne w hali produkcyjnej. W ciągu dnia, kiedy nóż tępi się, operator może
przeciągnąć ostrzem przez pręty Ergo Steel i naostrzyć nóż w ciągu kilku sekund.
Ergo Steel III składa się z dwóch współpracujących ze sobą prętów wygiętych w odpowiedni sposób tak, aby
nadać ostrzu właściwy profil. Pręty są wykonane z nierdzewnej hartowanej stali i zamocowane do podstawy
wykonanej z polipropylenu. Zamontowany pod każdym z prętów zamknięty mechanizm sprężynowy
zapewnia idealnie ostre ostrze i odpowiednie naprężenie pomiędzy ostrzonym nożem a prętami. Ergo Steel
III wyrównuje obydwie krawędzie ostrza równocześnie, pozwalając uzyskać doskonały efekt w kilka sekund.
Obsługa nie wymaga szkolenia. Ergo Steel III jest urządzeniem wygodnym i bezpiecznym do trzymania
w ręku przez prawo- lub leworęcznego operatora. Odpowiednia rączka, którą można łatwo umieścić w
specjalnym uchwycie mocującym ze stali nierdzewnej, pozwala na błyskawiczne zamontowanie ostrzałki do stołu.
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