HES-3 Ergo Steel III
A última geração em processos de manutenção de lâminas de corte

HES-3 Ergo Steel III
• Fio perfeito em poucos segundos.
• Alinha ambos os lados da lâmina simultaneamente.
• Acerta e prolonga a vida da lâmina de facas manuais.
• Ideal para todos os tipos de facas pequenas e grandes.
• Cabo de sustentação proporcionando conforto e
segurança para destros e canhotos.
• Suporte de fixação em aço inoxidável para fácil montagem.
• Pode ser fixo em uma bancada ou portátil.
• Mecanismo de mola sanitário totalmente blindado.
• De fácil limpeza e manutenção.
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HES-3 Ergo Steel III

Para processar qualquer tipo de corte, é essencial manter a lâmina da faca afiada na linha de
processamento. Com o uso, a faca perderá o fío de corte. O Ergo Steel III da PRIMEdge é uma
maneira rápida e fácil de restaurar o fio dessas lâminas para que obtenham um bom
desempenho no corte. A Ergo Steel III é uma ferramenta de manutenção de fio de lâminas
usada na produção. Durante o dia, quando a faca perde o fio, o operador pode deslizar a
lâmina pelas varetas tensionadas por molas do Ergo Steel e afiá-la em questão de segundos.

O Ergo Steel III consiste em um par de varetas de articulação temperadas, em aço inoxidável
endurecido em uma base de polipropileno moldada para produtos alimentícios. Sob cada vareta
de articulação, mecanismos de mola totalmente lacrato fornecem ângulo e tensão de afiação
perfeita entre o fio da faca e as varetas inoxidáveis. Os dois lados do fio são
alinhados simultaneamente, garantindo um fio perfeito em segundos.
Não requer treinamento para utilização.O Ergo Steel III pode ser manipulado com segurança por
destros e canhotos. O Ergo Steel III pode ser montado no suporte de fixação em aço inoxidável
ou manualmente com o operador.

Uso através de
suporte ou
manual
7”

(178 mm)

Suporte instalado
para uso na altura
da mesa de trabalho

Suporte instalado
para uso em alturas
mais elevadas

2”

(51 mm)

12”

(305 mm)

Disponível em branco,
amarelo ou azul
Cores
2”

(51 mm)

PRIMEdge
Part No.

Branco

HES-3

Amarelo

HES-3AM

Azul

HES-3BL
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