PRODUKTER TILL
L LIVSMEDE
EL OCH FÖR
RPACKNING
GSINDUSTRIIN

Slicerrknivar i både cirkulä
är och sichel
s
/ envolu
ute
form till välk
kända industriimaskin
ner.
E
kn
nivar
Sichel / Envolute
Passar WE
EBER, FORM
MAX, TREIF, THURNE,
T
SC
CHINDLER & WAGNER med flera.
Slicerkniv
varna finns i olika variantter beträffan
nde tandning
g och skäreg
ggens geome
etri
(rak, konk
kav, konvex och specialttandning) så
åväl som olik
ka ytbeläggn
nignar för alla
a
typer av applikationer
a
r.
Knivarna
as kvalitativ
va egenska
aper
- Hög nog
ggrannhet oc
ch måttolera
ans
- Hög skärkvalité även för svåra produkter
p
ade gentemo
ot skäregg i bimetall, vilk
ket leder
- Lättslipa
till en lä
ättare förnye
else av eggen

nivar
Runda kn
Passar WE
EBER, GEA CFS,
C
THURNE
E, SCHINDLE
ER & WAGNE
ER
med flera. Slicerkniva
arna finns med olika ytbe
eläggnignar
såsom hårdförkromad
d eller en mä
ängd av olika
a varianter av
a teflon.

Slicerkniv
var i ”ASTR
RAL”-kvalité
é
Ett nytt be
egrepp, ”ASTRAL” introd
duceras här i samband med
m
slicerkniivar.
Det är en nyutvecklad
d tillverkning
gsteknologi vars
v
främsta
utmärkand
de egenskap
per är den ve
esäntligt förllängda
användnin
ngstiden. Ge
enom de förlä
ängda slipinttervallern
ökar därm
med knivens totala livslän
ngd.
”ASTRAL”tteknologin kan
k
användas
s vid tillverk
kning av
knivar i bå
åde rund och
h sichelform..
Naturligtv
vis kan de på
å samma sättt som stand
dardknivarna
a
beläggas med
m
olika va
arianter av ytbedläggnin
y
ng.
Egenskape
er:
- Längre användnings
a
tid ( ca 40%
% ) och därav
v
mindre stillestånd
s
- Längre total livslängd
- Någon fö
örrändring av slipprocessen är inte
nödvändig
- Mindre underhåll
u

Vi ärr specialise
erade på maskinkni
m
var till livs
smedelsind
dustrin, bå
åde till pro
oduktion
och förpacknin
ng samt tillbehör och reservde
elar till ma
askiner och kringutrrustning
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