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HE2 kniv-slibesystem 

Hulslibning 
Sten

Ægslibning 
Sten

Afretter enhed

HE2 kniv-slibesystemet kombinerer operationerne fortynding af klinge samt 
slibning af skær i én enkelt, kompakt maskine  

Vist med undervogn (ekstraudstyr)

HE2 kniv-slibesystem

• Alt-i-én enhed med fortynding samt slibning af skær.

• Unikke spiralformede slibesten sikrer et ensartet, glat og
   skarpt skær.

• Sliber knivblade op til en længde på 254 mm.

• Recirkulerende, flydende kølemiddelsystem sørger for støvfri
   drift samt hindrer overophedning af knivsæg.

• Integreret sten-afretningssystem opretholder stenenes 
   rundhed for opnåelse af perfekte, ensartede, skarpe knivskær.

• Undervogn kan købes som ekstraudstyr.

• CE-godkendt.
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HE2 kniv-slibesystem 

Det kompakte PRIMEdge HE2 kniv-slibesystem er ideel til mindre fødevarervirksomheder, super-
markeder samt knivslibeservice og giver de samme fordele som de større PRIMEdge 
slibesystemer med højere kapaciteter og separate enheder for hul-slibning og æg-slibning. 

De Ø102 mm store hul-slibesten fortynder begge sider af kniven samtidigt.  Operatøren 
kontrollerer bladets tykkelse på en indbygget måleklods for at afgøre, om bladet er 
tilstrækkeligt fortyndet. Efter fortyndingen bruges spiralstenene til at lægge en vinklet æg 
på begge sider af kniven samtidigt. Knivens æg-vinkel kan justeres efter behov. 

HE2´s støbte hus er fremstillet i aluminium. Dette er overdækket med et slidstærkt, 
rengøringsvenligt glasfiberlåg. Selvom HE2 godt kan bruges på en bordplade vil en 
undervogn (ekstratilbehør) med drejelige hjul give mulighed for nemmere transport af 
maskinen.

For en præcis slebet kniv hver gang – stol på det gennemprøvede HE2 kniv-slibesystem fra PRIMEdge.

HE2 Knife Sharpening System
Spænding Frekvens HP kW

115V
50 or 60 Hz

1 .75

220V 3/4 .56


