
Piła do mięsa PM 1550 zaprojektowana została do precyzyjnego cięcia świeżego, schło-
dzonego lub zamrożonego mięsa z kością lub bez kości, drobiu oraz ryb. Z powodzeniem 
znajduje zastosowanie do porcjowania mięsa w supermarketach i marketach, sklepach 
mięsnych, zakładach przetwórstwa mięsnego, zakładach przetwórstwa rybnego, dużych 
kuchniach, restauracjach i zakładach gastronomicznych.

Elementy mające styczność z porcjowaną 
żywnością zostały wykonane ze stali nie-
rdzewnej. Maszyna jest prosta w obsłu-
dze. Precyzyjne prowadzenie taśmy tnącej 
zapewnia wysoką jakość cięcia. W użytko-
waniu klient doceni łatwość przygotowania 
maszyny do czyszczenia. Urządzenie za-
pewnia wysokie bezpieczeństwo i higienę 
pracy.

MASZYNY DO CIĘCIA MIĘSA 
Piła do mięsa - model PM 1550

OPIS

WYSZCZEGÓLNIENIA

Wykończenie

Elementy mające styczność 
z porcjowaną żywnością zostały wykonane 
ze stali nierdzewnej 

Zestaw tnący

Taśma tnąca wykonana ze stali nierdzewnej

Cechy urządzenia
A Prostota obsługi;
A Precyzyjne prowadzenie taśmy tnącej;
A Łatwość czyszczenia obudowy urządzenia;
A Urządzenie zapewnia wysokie bezpieczeństwo 

i higienę pracy

Model

PM 1550

Ograniczenia

Elementy maszyny stykające się z żywnością myć 
codziennie, po myciu osuszyć. Zabrania się mycia 
całej maszyny strumieniem wody.

Pozwolenia

Maszyna spełnia normy:
A EN 60204-1:2010
 ( Bezp.elektryczne )
A Dyr. 2006/42/WE
 ( Dyrektywa maszynowa )
A Dyr. 2004/108/WE
 (Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej)



TABLICA WYMIAROWA

WYMIARY

MASZYNY DO CIĘCIA MIĘSA Piła do mięsa - model PM 1550

DANE TECHNICZNE (specyfi kacja)

SPECYFIKACJE WYSYŁKOWE

Piła do mięsa - model PM 1550
Wymiary gabarytowe 400(D) x 629(E) x 870(C)mm
Rozstaw nóżek 285 x 315mm
Średnica koła taśmy tnącej                           192mm
Obroty koła taśmy tnącej                               900obr./min
Długość taśmy tnącej                                    1550mm
Powierzchnia stołu roboczego                                                                      370mm x 400mm
Pobór prądu                                                    5,5A
Poziom hałasu < 90dB
Zasilanie 230V 50Hz
Moc 750W
Waga (ciężar netto) 35kg

Wymiary kartonu

Piła do mięsa Długość Szerokość Wysokość Ciężar brutto
PM 1550 960mm 650mm 440mm 40kg

Piła do mięsa - model PM 1550
A — 339mm B — 250mm C — 870mm D — 400mm E — 629mm


