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NOWE TECHNOLOGIE 
NADZIEWANIA OD FIRMY FREY

URZĄDZENIA Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI 
DLA WYMAGAJĄCEJ PRODUKCJI

ROZWIĄZANIA 
DLA CONVENIENCE FOOD

Tunel mrożący z napędem bezpośrednim

Smażalnik

Formierka
FMT

FMT

Rozwiązania 
dla Convenience Food

• Antypoślizgowa taśma tranportująca
• Tylko 1 mały napęd taśmy oraz jednorodna struktura taśmy
• Bez bębna w środku
• Niskie koszty eksploatacji
• Bez zatrzymywania produkcji
• Zmniejszone naprężenie taśmy
• W przybliżeniu do 20% tańszy od tradycyjnego systemu niskiego 

naprężania

• Optymalna kontrola czasu smażenia
• Taśma teflonowa zapobiegająca przywieraniu produktów
• System kontroli poziomu oleju i poprawności przebiegu procesu
• Automatyczne usuwanie odpadków
• Dostępne szerokości linii 400, 600 lub 1000 mm

• Formowanie produktu w kształt 2D lub 3D
• Innowacyjny system napełniania 

zapewniający wysoką powtarzalność 
produktu

• Stabilny proces produkcji, przy niskim 
ciśnieniu

• Prosta i szybka wymiana form
• Łatwy i bezpieczny proces czyszczenia
• Do 50 taktów na minutę
• Dostosowany do formowania produktów 

mięsnych, rybnych, warzywnych i piekarniczych



4100000 zł

6300 zł

1000 zł

1950 zł

6100 zł 6100 zł

16000 zł

Zapytaj o pełną ofertę sprzętu 
z materiałów wykrywalnych 

przez detektor metalu 
Zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi klienta

+48 32 746 91 00
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Wytwornica lodu „Nuggets” Szufelka ze stali nierdzewnej

Szufelka z tworzywa

Czerpak z tworzywa

Łopata z uchwytem typu „T” 

• Lodowe granulki charakteryzują się 
nieregularną i błyszczącą strukturą

• Temperatura lodu -0,5°C
• Gęstość 0,5 kg/dm3
• Znakomite właściwości chłodzące 

lodu, który znajduje zastosowanie 
np. przy eksponowaniu produktów

• Obudowa ze stali nierdzewnej
• Agregat chłodzony powietrzem
• Czynnik chłodzący: R404A
• Przyłącze wody ¾”
• Wydajność 970 kg/24h

• Idealna do lodu „Nuggets” oraz łuskowego
• Dostępna także w mniejszych rozmiarach

• Wykonana z lekkiego polipropylenu
• Dopuszczone do kontaktu z żywnością

• Dopuszczone do kontaktu z żywnością i 
zgodne z FDA

• Wykonany z polipropylenu

• Jednorodna budowa łopaty, zapobiegająca rozwojowi bakterii
• Lekka i wytrzymała konstrukcja

kod model wymiary
[mm]

moc
[kW]

zużycie wody
[m3/24h]

cena
[zł]

Z029055 MAJA NA 970 L 900×626×874 3,6 0,97 41000,00

kod pojemność
[L]

cena
[zł]

Z020797 1,1 63,00

kod nr kat. kolory pojemność
[L]

cena
[zł]

Z004520 5677  +2  +3  +4  +5  +6 0,5 10,00

Z004513 5675  +1  +2  +3  +4  +5  +6  +7  +8 1,0 16,50

Z004492 5670  +2  +3  +4  +5  +6 2,0 19,00

kod nr kat. kolory pojemność
[L]

cena
[zł]

Z028057 5685 +2  +3  +4  +5  +6 1,0 19,50

Z028052 5680 +2  +3  +4  +5  +6 2,0 19,50

Łopata z uchwytem typu „D”

Łopata z materiału wykrywalnego przez detektor metalu

• Dopuszczona do kontaktu z żywnością
• Najczęściej stosowana do przerzucania lodu i żywności 

• Dopuszczone do kontaktu z żywnością
• Do wykorzystania w produkcji żywności
• Wykonane z materiałów wykrywalnych przez detektor 

metalu oraz promienie rentgenowskie

kod nr kat. wymiary
[szer×wys×głęb×dł]

kolory cena
[zł]

Z004473 5623 350×380×90×1040  +2  +3  +4  +5  +6 69,00

Z028043 5625 270×330×50×1040  +2  +3  +4  +5  +6  +7  +8  +9  61,00

kod nr kat. wymiary
[szer×wys×głęb×dł]

kolory cena
[zł]

Z049249 562399 350×380×90×1040  +99 160,00

kod nr kat. wymiary
[szer×wys×głęb×dł]

kolory cena
[zł]

Z028049 5631 270×330×50×1040 +2  +3  +4  +5  +6  +7 61,00

Produkcja lodu



6500 zł

13000 zł

2200 zł

4900 zł
700 zł

700 zł

700 zł

6200 zł

9550 zł
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Ściągaczka do skroplin z sufitu i rur

Ultra higieniczna ściągaczka + styl 1500 mm

Ręczny uchwyt do padów

Teleskopowy styl ze złączką Ø32  mm

Pojemnik na skropliny

• Wykonana jest z mieszanki polipropylenu 
oraz specjalnej gumy TBE, dzięki czemu 
otwory drenażowe skutecznie zbierają 
skondensowaną na sufitach i rurach wodę

• Miękka i elastyczna guma zwiększająca efektywność czyszczenia podłóg i innych powierzchni
• Osłona zapobiegająca rozpryskiwaniu cieczy na umyte już powierzchnie
• Dopuszczone do kontaktu z żywnością
• Szerokość ściągaczki 400 mm, długość stylu 1500 mm

Uchwyt do padów
• Idealny do czyszczenia ścian i zbiorników
• Nadaje się do szorowania uporczywych zabrudzeń, 

także z nieregularnych powierzchni
• Obrotowe mocowanie pozwala czyścić urządzenia 

pod spodem

• System blokujący, wykonany ze stali nierdzewnej, 
zabezpieczający pad czyszczący

• Sprawdzony w czyszczeniu taśm 
przenośnikowych, linii produkcyjnych 
oraz maszyn

• Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa

Pad, sztywny
• Do szorowania uporczywych zabrudzeń o 

bardzo twardej strukturze

Pad, średni
• Średniej twardości pad, idealny do 

usuwania zabrudzeń ze ścian oraz podłóg

Pad, miękki
• Wykonany z miękkiego poliestru
• Doskonale sprawdza się przy usuwaniu 

tłustych plam z gładkich powierzchni takich 
jak ściany PVC lub powierzchnie ze stali 
nierdzewnej.

• Wykonany z aluminium i wyposażony w 
metalową złączkę do podłączania wody

• Metalowa złączka pozwala na szybką 
zmianę podpiętego węża lub butelki

• Metalowa złączka dla szybkiego podpinania 
butelki do stylu

• Pojemność 0,5 L

kod nr kat. szerokość
[mm]

kolory cena
[zł]

Z004708 7716 400  +2  +3  +4  +5  +6 65,00

kod nr kat. kolory cena
[zł]

Z047392 ściągaczka 7140 +1  +2  +3  +4  +5  +6  +7  +8  +9
95,50

Z050297 styl 2962 +1  +2  +3  +4  +5  +6  +7  +8  +9

kod nr kat. typ szerokość
[mm]

cena
[zł]

Z004051 5523 sztywny 245      7,00

Z004052 5524 średni 245 7,00

Z015828 5525 miękki 245 7,00

kod nr kat. szer.
[mm]

kolory cena
[zł]

Z004433 5500 235  +2  +3  +4  +5  +6  +7   62,00

Z004441 5510 235  +2  +3  +4  +5  +6 49,00

kod nr kat. długość
[mm]

kolory cena
[zł]

Z005008 2973Q 1600-2780  +2  +3  +4  +5  +6 130,00

Utrzymanie czystości

Z045030 / nr. kat. 11005
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Podwójna próżnia 
dla najwyższej jakości produktu

Nadziewarka KK500DV wyposażona jest w jedyny w swoim rodzaju 
system sześciu wirujących tłoków, które transportują produkt od 
momentu załadunku, aż do lejka. Tłokowy system transportujący FREY 
jest przykładem mechanizmu, który ogranicza ingerencję w strukturę 
produktu do minimum. Dlatego nadaje się on do procesów nadziewania 
skomplikowanych produktów o średniej i długiej trwałości oraz kiełbas 
surowych dojrzewających, osiągając zadowalające wyniki, także przy 
temperaturach wsadu ponad 0°C.

Urządzenie osiąga wydajność nadziewania do 8500 kg/h oraz ciśnienie 
do 25 bar. Wydajność porcjowania wynosi do 350 porcji/min.

Dwa systemy próżniowe – w systemie transportującym oraz 
leju – zapewniają użytkownikowi widoczne zalety. Już przy 
załadunku produkt poddawany jest działaniu próżni, dzięki czemu 
zostaje pozbawiony znacznej ilości powietrza resztkowego. 
Wygląd przekroju jest bardziej zwarty, co wpływa również na 
zwiększenie trwałości produktu. Doprowadzenie produktu 
do systemu transportującego jest bardziej równomierne 
i delikatne. Dzięki temu poprawiła się dokładność porcjowania przy 
równoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności nadziewania. 
Podwójna próżnia sprawia, że surowiec lepiej łączy się w produkcie, 
przez co staje się on bardziej jednorodny.

Łatwe mycie jest podstawowym warunkiem dla zachowania 
optymalnej higieny przy produkcji. Dlatego nadziewarki FREY 
są tak skonstruowane, by zachować maksimum gładkich 
powierzchni. Obudowa maszyny w całości jest wykonana 
z wysokiej jakości stali szlachetnej.

Łatwy demontaż oraz zintegrowany system mycia Clean in place 
sprawiają, że do utrzymania urządzenia w czystości potrzeba 
niewielkiego nakładu pracy.

Nowe technologie nadziewania firmy FREY
Seria nadziewarek próżniowych 
ze zwiększonym ciśnieniem nadziewania

Wraz z maszynami F103, F163 i F193, FREY zapoczątkował nową serię 
nadziewarek próżniowych ze zwiększonym ciśnieniem.

Ciśnienie nadziewania wynosi do 55 bar, przez co maszyny są 
odpowiednie do produkcji kiełbasek małego kalibru, zwłaszcza w 
połączeniu z głowicą mielącą. Wydajność nadziewania wynosi do 3000 
kg/h. Poza tym mają taką samą budowę jak nadziewarki próżniowe 
F-Line F100, F160 i F-190. Nowością w nadziewarkach próżniowych 
średniej wielkości są wtykowe krzywki sterujące, które przejmują 
zużycie w systemie transportującym i mogą być łatwo wymienione 
bez użycia dodatkowych narzędzi, czy serwisu.

Szybka i uniwersalna głowica mieląca

Głowica mieląca WK98 dedykowana do wszystkich nadziewarek 
firmy FREY z dodatkowym napedem servo gwarantuje rozdrobnienie 
surowca, wyraźną strukturę oraz rozłożenie włókien w jednym 
kierunku, poprzez co otrzymujemy produkt klasy PREMIUM. 
Sterowana centralnie z nadziewarki, w połączeniu z automatycznym 
systemem porcjowania i kręcania jelit naturalnych, kolagenowych 
i sztucznych znajduje zastosowanie przy produkcji: salami, kiełbas 
długo dojrzewających, itp.

Brak dodatkowych elementów łączących nadziewarkę z głowicą 
mielącą (brak łuków, orurowań) zapewnia równomierną 
i wyraźną ziarnistość pozwalająca osiągnąć doskonały wygląd 
produktu.

Nowa głowica mieląca WK 98 znajduje zastosowanie również przy 
produkcji mięsa mielonego typ FreeFlow oraz produktów Conviniece 
Food.

Dokładne przenikanie gazu ochronnego zapewnia luźna struktura 
produktu oraz idealna linia cięcia poprzez zastosowanie zestawów 
tnących opatentowanych przez firmę FREY.

Nowości

Linia do nadziewania KK500 DV

Głowica mieląca WK98



05WWW.WEINDICH.PL | KATALOG PROMOCYJNY

Separator do usuwania 
ścięgien i chrząstek

Dzięki użyciu separatora można usunąć z surowca ścięgna oraz chrząstki. 
Jest to system manualny pracujący nieprzerwanie bez wahań ciśnienia. 
Dzięki temu osiąga się wysoką dokładność porcjowania. Odrzucone 
fragmenty surowca są odprowadzanie przez regulowany ślimak.

Nowa głowica mieląca  
w liniach do porcjowania

W połączeniu z porcjomatem, głowica mieląca WK132 może zostać 
skonfigurowana do produkcji mięsa mielonego w technice Freeflow, 
a następnie porcjowania. Do dalszej automatyzacji produkcji mięsa 
mielonego istnieje możliwość rozbudowania linii o wagę i podajnik 
tacek.

Produkcja Convenience Food. FREY C-LINE

Zastosowanie nadziewarek można znacznie poszerzyć poprzez 
wykorzystanie przystawek C-Line. Są one zbudowane modułowo, 
dlatego można je łatwo łączyć. Przeznaczone w szczególności dla 
średniej wielkości producentów z szeroką paletą produktów. Możliwość 
szybkiej przebudowy zestawu, umożliwia zmianę wytwarzanego 
produktu bez przestojów.

C-Line oferuje taśmy transportowe do dostarczania i odprowadzania 
nadziewanych, względnie uformowanych produktów. Istnieje 
możliwość pracy z podkładkami papierowymi lub bez nich. 
Uniwersalny mechanizm tnący może być zamontowany opcjonalnie 
na lub pomiędzy uniwersalnymi taśmami transportowymi.

Technika liniowego napędu 
– elastyczna linia do formowania

Dzięki kombinacji okrągłych noży i napędów liniowych powstała 
automatyczna linia CLB FTDM162-4 do porcjowania i formowania 
różnych produktów, takich jak pulpety, krokiety czy cevapcici.

Napędy liniowe mogą być dowolnie programowane, zarówno tempo 
jak i przyspieszenie, dzięki czemu mogą być tworzone dowolne formy 
o średnicy do 32 mm.

Mechanizm formowania i cięcia osiąga wydajność porcjowania do 
880 porcji/min. Produkty odkładane są w czterech rzędach na taśmę 
transportową o szerokości 300 mm.

Linia podwójnego nadziewania 

Centralnym urządzeniem linii DM60/2 jest podwójna głowica 
nadziewająca z rozdzielaczem strumienia. Dwurzędowa linia służy do 
porcjowania i formowania produktów o zaokrąglonych kształtach, 
wytwarzanych pod niskim ciśnieniem o cechach wyrobów domowych.

W sposób elastyczny można dokonać wyboru objętości porcji, średnicy 
jej przekroju i grubości osiągając wydajność do 440 porcji/min.

Linia do hamburgerów 
dla średniej wielkości zakładów

Linia DMFB 60-2 jest linią produkcyjną do małych burgerów, 
wytwarzanych w dwóch rzędach.

Cięcie odbywa się poprzez napędy liniowe, które wykazują się znacznie 
większą dynamiką. Dlatego osiągana jest wydajność porcjowania do 
440 porcji/min. Ponadto chłodzone wodą linearne napędy pracują 
odznaczają się bardzo cichym trybem pracy.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach FREY
dla przemysłu mięsnego 

Zapraszamy do kontaktu
Damian Adamek, d.adamek@weindich.pl

Linia do hamburgerów DMFB 60-2

Przystawka do formowania 
produktów kulistych C-Line BF 50-4



3250 zł
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Sterylizator powietrza UVCSterylizator taśm produkcyjnych UVC
• Odpowiednie do pracy w warunkach wysokiej 

wilgotności
• Bardzo efektywne szczególnie w strefach 

o podwyższonym standardzie czystości 
mikrobiologicznej

• 4 silne promienniki zamknięte w tubie z 
wentylatorem osiowym

• Wymuszony ruch powietrza – brak zastoisk 
gdzie gromadzą się mikroby

• Wymiana powietrza: 450 m3/h

• Nieprzerwana dezynfekcja taśm 
transportujących podczas procesu produkcji

• Brak zakłóceń procesu produkcji i czynności 
produkcyjnych – montowane od dołu taśm

• Odpowiednie dla pomieszczeń o dużej 
wilgotności

• Dzięki wysokiemu stopniowi IP65 możliwość 
mycia w systemie CIP (brak 
konieczności demontażu)

• Wsparcie techniczne w montażu 

Superlekkie kalosze z ocieplaczem

Rękawica ochronna metalowa

Odbłoniarka

Rękawice do odbłoniarki
• Antypoślizgowe
• Poszerzona cholewka ułatwia 

włożenie nogawek do buta
• Wodoodporne
• Wykonane z nowoczesnego 

materiału EVA
• Ciepła wkładka zapewniająca duży 

komfort temperaturowy 

• Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa nie obniżając przy 
tym komfortu pracy

• Dopuszczona do pracy z trymerami i ostrzami 
mechanicznymi

• Mocowana za pomocą plastikowego paska
• Wykonana ze stali nierdzewnej
• Kolor paska odpowiada właściwemu rozmiarowi rękawicy

• System szybkiego mocowania i zmiany 
położenia ostrza tnącego, oszczędza 
czas i eliminuje użycie jakichkolwiek 
narzędzi

• Zmieniona geometria stołu i poprawa 
ergonomii pracy. Maszyna została 
pozbawiona bocznych podwyższeń 
stołu roboczego przez co ułatwiona 
została obróbka dużych elementów

• Zmniejszone ryzyko skaleczenia
• Nożny włącznik bezpieczeństwa

System ochrony operatora

Podest dla operatora

• System ochrony operatora MAJA-OPS oferuje 
zwiększone bezpieczeństwo operatora

• Najwyższa możliwa minimalizacja ryzyka
• Znaczna redukcja obrażeń w razie wystąpienia 

wypadku przy pracy
• Poziom bezpieczeństwa monitorowany 

przez jednostkę sterującą
• Zgodność z dodatkowymi systemami 

bezpieczeństwa

• Zapewnia komfortową pozycję pracy 
i poprawia ergonomię

• Ułatwia czyszczenie

• Atestowane rękawice wykonane z gumy 
dopuszczone do kontaktu z żywnością

• Doba izolacja cieplna
• Zoptymalizowana żywotność: wysoka odporność 

na ścieranie
• Wzmocniony chwyt dla lepszej obsługi

model wymiary
[szer×wys×głęb]

szerokość 
cięcia [mm]

Moc
[kW / Hz / V]

cena

MAJA EVM 5006 554×1004×681 554 0,75 / 50 / 400 cena na zapytanie

kod rozmiary cena
[zł]

Z005651 7, 8, 9, 10 18,50

kod model cena
[zł]

Z017682 SterilAir T2011 9500,00

model cena
[zł]

SterilAir UVR cena na zapytanie

kod kolor rozmiar cena
[zł]

Z005333 brązowy XXS 215,00

Z005427 zielony XS 215,00

Z005316 biały S 215,00

Z005317 czerwony M 215,00

Z005318 niebieski L 215,00

Z005319 pomarańczowy XL 215,00

Z005320 oliwkowy XXL 215,00

kod typ rozmiary cena
[zł]

Z016318 męskie 39 - 50 47,50

Z016319 damskie 36 - 41 32,50

zapytaj o cenę

Bezpieczeństwo i higiena

1850 zł

21500 zł

950000 zł

zapytaj o cenę

4131
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Tarcza do piły

Aparat ubojowy iglicowy, cal 22

Ostrzałka do noży z materiału 
wykrywalnego przez detektor metali

Piła do kości i mrożonego mięsa, 35 cm

Brzeszczoty do piły

Brzeszczot do piły ze stali nierdzewnej, 35 cm

Nóż rozbiorowy z ryflowanym ostrzem

Kartusze czerwone 
do aparatu ubojowego 

Elastyczny nóż do trybowania

Szybkobieżna i precyzyjna piła stołowa

• Łatwy i szybki w obsłudze
• Mocna i solidna konstrukcja
• Niskie koszty utrzymania
• Bezpieczny w obsłudze
• Wysoka prędkość wystrzału
• Głębokość penetracji 70-75 mm

• Opakowanie 1000 szt.

• Wykonana z najwyższą precyzją
• W ofercie dostępne tarcze z uzębieniem drobnym 

(A), średniodrobnym (B), grubym (D), tarcze 
cichobieżne (E) oraz węglikowe (F)

• Długość: 21 cm
• Laserowo wykonane ostrze ze 

stali nierdzewnej
• Dostępny w kolorach niebieskim i 

czerwonym

• Dzięki szczególnie drobnej strukturze prętów 
ostrzących krawędź noża jest lepiej wygładzona 
przy niższym zużyciu ostrza.

• Wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej
• Możliwa wymiana brzeszczotów
• Uniwersalny rozmiar i stabilna rękojeść wykonana 

z polimeru o wysokiej wytrzymałości

• Hartowane zęby
• Oddzielnie pakowane brzeszczoty zapewniają 

bezpieczeństwo podczas montażu
• Opakowanie 4 szt.

• Długość 15cm 
• Wygięte i półelastyczne 

ostrze 
z polerowanej stali nierdzewnej

• Ergonomiczna rękojeść
• Higieniczne połączenie ostrza z rękojeścią

• Przeznaczona do cięcia mięsa z kością
• Zamontowany ogranicznik umożliwia 

cięcie plastrów stałej grubości
• Wyposażona w ruchomą nakładkę  

lub popychacz
• Dostępne różne wersje stołów

kod model kaliber głębokość 
penteracji [mm]

cena
[zł]

Z000427 CASH MAGNUM 9000S 22 70-75 3900,00

kod średnica
[mm]

rozstaw zębów
[mm]

liczba 
zębów

obraz cena
[zł]

Z030362 180 3,5 160 A 165,00

Z008497 180 6,0 94 B 158,00

Z008492 180 40,5 14 D 165,00

Z008482 180 Specjalne E 650,00

kod model moc
[kW / V]

długość taśmy 
tnącej [mm]

cena
[zł]

Z000191 MEDOC 
ST-320 CE 1,5 / 400 2340 8800,00

kod szerokość
[mm]

długość taśmy 
tnącej [mm]

cena
[zł]

Z007166 16 2350 93,00

Z007058 16 2340 90,00

390000 zł

880000 zł

A

B

D

E

Z001343

Z001257

Z040984

Z037077

Z037117

Urządzenia i akcesoria tnące

15800 zł

5400 zł

57500 zł

2300 zł

31000 zł

7500 zł

1800 zł

9000 zł

Z007762



Urządzenia z najwyższej półki dla wymagającej produkcji
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Automatyczna wilko-mieszałka

Urządzenie zostało zaprojektowane dla dużych przetwórców. 
Jest wyposażone w długi podajnik ślimakowy pośrodku wałów 
mieszających, umieszczonych na dnie komory, równolegle do ślimaka 
roboczego. To gwarantuje szybkie opróżnianie komory mieszania.

Rama maszyny w całości jest wykonana ze stali nierdzewnej, tak, 
że wszystkie przewody, cylindry, zawory, system chłodzenia i inne 
części są umieszczone wewnątrz urządzenia. Obudowę można łatwo 
zdemontować, co umożliwia szybki i łatwy dostęp dla konserwacji 
i czyszczenia. Krawędzie obudowy są zaokrąglone, a polerowana 
powierzchnia zaprojektowana w sposób zapewniający spływanie 
wody podczas mycia urządzenia. Obudowa całkowicie okrywa ramę 
urządzenia, co zabezpiecza je przed dostaniem się wody do środka.

Komorę mieszania wyposażono w dwa wały, każdy napędzany 
trójfazowym silnikiem, z dwoma przełożeniami prędkości i niezależnie 
przełączanym w przód i w tył, przy niskiej i wysokiej prędkości 
obrotowej. Standardowo wały mieszające wyposażone są w łopatki.

Wyposażenie standardowe:

• sterowany częstotliwością podajnik ślimakowy z trybem pracy w 
dwóch prędkościach, z możliwością demontażu do czyszczenia,

• krótka obudowa ślimaka dla 2-częsciowego zestawu tnącego i 
standardowa dla 5-częściowego zestawu,

• zamek bagnetowy,

• rozbudowane systemy bezpieczeństwa, takie jak ramy 
bezpieczeństwa leja lub zabezpieczenie wylotu,

• oddzielna szafa elektryczna ze stali nierdzewnej,

• platforma robocza.

Szybki – Potężny – Elastyczny 
Porcjomat stałowagowy

Jedno z najbardziej uniwersalnych porcjomatów o szerokim zakresie 
zastosowań: dla wszystkich elementów mięsa wieprzowego, 
wołowego, cielęcego, jagnięcego i drabiowego, zarówno świeżego, jak 
i mrożonego, z kością lub bez. Tryb pracy porcjomatu FP 240/6 może 
szybko zostać zmieniony, dzięki czemu minimalizowane są przestoje 
w pracy urządzenia.

Bez względu na typ formowania porcji osiąga wysoką wydajność, 
natomiast w przypadku porcjowania mięsa bez przycinania wydajność 
jest bezkonkurencyjna w tej klasie sprzętu.

W zależności od dobranego zestawu do porcjowania maksymalna 
długość cięcia wynosi od 600 mm do 725 mm. Zestaw do procjowania 
może składać się z kilku form, dzięki czamu w krótkim czasie porcjowane 
jest mięso różnego typu.

Urządzenie pracuje z wydajnością w zakresie 40 – 240 cięć na min, przy 
grubości porcji od 2 do 80 mm. 

Nowości

model SEYDELMANN AMR 1800

objętość komory [L] 1800

wydajność mieszania [kg] 400 - 1100

waga [kg] 4100

moc silnika wałów [kW] 6,5 8

moc silnika podajnika [kW] 4,9 5,9

wylot [mm] Ø200 Ø250

moc wilka [kW] 34 52 38 75

Seydellmann AMR 1800

MAJA FP 240/6



09WWW.WEINDICH.PL | KATALOG PROMOCYJNY

Pakowanie z ogólnoświatową reputacją 
Nowe urządzenia Henkelman serii Polar

Seria maszyn pakujących ze stali nierdzewnej do zastosowań 
przemysłowych oferuje pełną gamę zastosowań dla pakowania 
próżniowego oraz MAP.

Rozbudowane opcje programowania potrafią sprostać specyficznym 
wymaganiom, przy niskich kosztach utrzymania oraz pełnym 
programem serwisowym.

Urządzenia śą w pełni kompatyblne z HACCP i cechują się wysokimi 
standardami higieny oraz ergonomicznym designem. Dla zwiększenia 
wydajności pakowaczki można rozbudować o automatyczne pokrywy, 
które są dedykowane dla tych modeli, co zapewnia poprawne działanie.

model Polar 2-85 Polar 2-95

wydajność pompy m3/h 300 300

czas trwania [s] 10 - 30 15 - 40

wymiary [mm] 1230×1980×1180 1210×2420×1130

waga [kg] 685 767

zasilanie [kW / Hz / Hz] 7-9 / 50 / 400 7-9 / 50 / 400

model RÜHLE IR 29

wydajność kg/h 3000

głębokość nastrzyku [mm] 40

wymiary [mm] 1885×1020×9000

waga [kg] 273

szerokość taśmy [mm] 345

wysokość wlotu [mm] 280

zasilanie [kW / A / V] 6,1 / 16 / 400

Dowiedz się więcej o urządzeniach dedykowanych
dla dużych lub specyficznych produkcji

Zapraszamy do kontaktu
Daniel Białożyt, d.bialozyt@weindich.pl

HENKELMANN POLAR 2-95

Najwyższa technologia nastrzykiwania 
w 29 igłach

Urządzenie IR 29 marki Rühle zostało zaprojektowanae według 
współczesnych standardów, nie rezygnując przy tym ze sprawdzonych 
rozwiązań. Efektem jest bardzo dokładna, niezwykle skuteczna i 
wysokowydajna maszyna wyposażona w 29 igieł do nastrzyków.

Uniwersalna pompa odśrodkowa

Zamontowana pompa odśrodkowa pracuje przy niskiej pulsacji i 
jest zabezpieczona przed zjawiskiem samozassania oraz pracy na 
sucho, przy czym odprowadza wodę do ostatniej kropli. Geometria 
pompy umożliwia szybkie ssanie, co umożliwia usunięcie powietrza, 
tym samym poprawiając jakość solanki. Od pierwszego nastrzyku 
urządzenie osiąga ciśnienie w igłach w zakresie 0,3 do 4,2 bara, dzięki 
czemu można osiągnąć dokładność wielkości nastrzyku od 3 do 70 
procent.

Większa higiena

Każda część została zaprojektowana z myślą o błyskawicznym 
czyszczeniu. Nie występują żadne trudno dostępne narożniki. Po 
każdym użyciu i czyszczeniu igły są całkowicie udrażniane. Urządzenie 
może być czyszczone lub osuszane w każdej chwili.

Kontrola pojedynczych igieł

Gdy tylko igła zetknie się z powierzchnią mięsa, solanka zostaje 
natychmiastowo uwalniana. Będzie jednostajnie penetrować 
tkanki, aż do spodniego kawałka mięsa, zapewniając równomierne 
rozprowadzenie. Jeśli na drodze igły pojawi się kość, kontakt z nią 
spowoduje odcięcie dopływu, co zapobiega nagromadzaniu się dużej 
ilości solanki w jednym miejscu.

Równomierność mieszania

Solanka mieszana jest bezpośrednio w smoku ssawnym. Wszystkie 
dodatki są równomiernie wymieszane z wodą i rozpuszczane, , dzięki 
czemu uzyskuje się jednorodny nastrzyk w całym kawałku mięsa. 

Kruszenie mięsa 

Tanderyzator umiejscowiony za igłami delikatnie nacina kawałki mięsa. 
System podwieszenia ostrzy umożliwia na obróbkę kawałków mięsa 
także z kośćmi. Podczas procesu cięcia aktywowane są aktomiozyny, 
które sprawiają, że mięso jest bardziej kruche i delikatniejsze.

RÜHLE IR 29
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Pakowaczka

Worki do pakowaczki, 1000 szt

Cyrkulator do gotowania

Taboret gazowy 2-palnikowy

Garnek z pokrywką 5050-P, 98 L

Chochla Ø20cm , 2L

• Model stołowy
• Komora próżniowa wykonana 

z jednego kawałka 
stali nierdzewnej

• Przeźroczysta pokrywa 
• Łatwo demontowane 

bezprzewodowe listwy 
zgrzewające w komorze 
próżniowej

Ceny promocyjne obowiązują w dniach 13-14 września 2016 w sklepie stacjonarnym przy ul. Adamieckiego 8, Chorzów

• Do gotowania metodą sous-vide
• Kontrola temperatury gotowania z dokładnością ±0,1°C
• Zakres temperatur 40-95°C
• Łatwy w demontażu i czyszczeniu
• Przystosowany do gotowania w max 25L wody

• palniki dwukoronowe
• zawory z zabezpieczeniem przeciw 

wypływowym odcinają dopływ gazu w 
przypadku zgaśnięcia płomienia

• zapalacze piezoelektryczne
• wyjmowane płyty podpalnikowe 

ułatwiają utrzymanie urządzenia w 
czystości

• taboret wykonany ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej

• Solidny garnek ze stali nierdzewnej
• Przystosowany do wszystkich 

rodzajów kuchni (gazowa, 
elektyczna, indukcyjna, ceramiczna),

• Specjalny pierścień wzmacniajacy 
konstrukcję,

• Wykonana z jednego kawałka 
(monoblok) szlachetnej stali 
nierdzewnej

495000 zł

148000 zł

69900 zł

12500 zł

5800 zł

75100 zł

kod model wymiary komory 
[szer×wys×głęb]

listwa zgrzewająca 
[mm]

moc / zasilanie
[kW / Hz / V]

cena
[zł]

Z047370 HENKELMAN MINI JUMBO 310×85×280 280 0,3/ 50 / 230 4950,00

kod model wymiary
[szer×wys×głęb]

moc
[kW]

ilość palników przyłącze
gazu

cena
[zł]

Z018177 TG-220.1 1150×600×350 18 2 (2×9kW) R 1/2 1480,00

kod pojemność
[L]

średnica
naczynia [mm]

wysokość
[mm]

cena
[zł]

Z022152 98 500 500 699,00

kod pojemność
[L]

średnica
[mm]

długość
uchwytu [mm]

waga
[kg]

cena
[zł]

Z027632 2 200 750 1,1 125,00

kod wymiary
[szer×wys]

cena
[zł]

Z016838 150×200 58,00

Z016843 150×250 72,00

Z016926 200×200 77,00

Z016911 200×250 97,00

Z016906 200×300 116,00

kod model wymiary
[szer×wys×głeb]

moc / zasilanie
[kW / V]

waga
[kg]

cena
[zł]

Z000571 SOUSMATIC SOUS-VIDE 108×435×112 1,0 / 230 1,45 751,00

TARGOWE PROMOCJE
GASTROSILESIA 2016 

Targii Technologii Przetwórstwa Spożywczego GASTROSILESIA 2016



PATRONI HONOROWI:

PATRONI MEDIALNI:

Cech Producentów
Żywności w Katowicach
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targi.gastrosilesia.pl

Piec konwekcyjno-parowy

Szafa mroźnicza

• Piec konwekcyjno-parowy Retigo Vision Blue wyposażony jest w system EASY COOKING, który daje 
wyjątkowe, dotychczas nieosiągalne, możliwości, dzięki którym łatwo i szybko, za pomocą kilku 
kroków, można ustawić właściwą technologię obróbki termicznej najbardziej złożonych potraw. EASY 
COOKING to technologia, która według rodzaju potrawy i żądanego wyniku sama zaproponuje i 
nastawi parametry gotowania.

• Orientacyjna ilość porcji: 400-600 
• Rozstaw prowadnic: 65 mm 

• Automatyczne odszranianie i odparowywanie 
skroplin

• Elektroniczne sterowanie
• Chłodzenie nawiewowe (wymuszone 

wentylatorem)
• Regulacja temperatury -22 do -17°C
• Oświetlenie LED
• Przeszklone drzwi

Patelnia elektryczna
• Patelnia elektryczna jest urządzeniem przeznaczonym 

do termicznej obróbki różnorodnych potraw smażonych 
w sposób tradycyjny

• Zakres temperatur: 50-270 st. C

4580000 zł

319900 zł

kod model moc
[kW]

wymiary
[szer×wys×głęb]

wymiary misy
[szer×wys×głęb]

pojemność
misy [L]

cena
[zł]

Z018142 PE1 6 700×760×850 585×455×17 37 3199,00

kod model wymiary
[szer×wys×głęb]

moc / zasilanie
[kW / Hz / V]

waga
[kg]

zabezpieczenie podłącze
wody

cena
[zł]

Z022392 RETIGO VISION BLUE B 1221i 1150×1353×997 38,6 / 50 / 400 197 63 A G ¾" / 50mm 45800,00

Zamrażarka skrzyniowa
• 3 zawieszane kosze w wyposażeniu
• Komora wykonana z aluminium
• Czynnik mroźniczy R 600a
• Odpływ wody z odszraniania

260000 zł

430000 zł

kod model pojemność
użytkowa [L]

zakres
temp. [ºC]

wymiary
[szer×wys×głęb]

zasilanie
[W / Hz / V]

cena
[zł]

Z006737 G TL 6105 572 -14 do -26 1647×917×575 200 / 50 / 230 2600,00

kod model pojemność
użytkowa [L]

wymiary
[szer×wys×głęb]

moc /zasilanie
[kw / V]

zużycie 
energii [kWh]

cena
[zł]

Z019816 MCF8601 700 730×2130×845 0,52 / 230 0,407 4300,00

13-14.09.2016
godz. 9:00-17:00

Chorzów, Adamieckiego 8



Skorzystaj z kuponów na zakupy w 
naszym sklepie stacjonarnym podczas 

targów GASTROSILESIA 2016

13-14.09.2016
godz. 9:00-17:00

Chorzów, Adamieckiego 8

100 ZŁ
Przy zakupach za min. 500 zł netto w sklepie firmowym. Ważny w dniach 

13-30.09.2016 r. Kuponu nie można łączyć z innymi promocjami.

50 ZŁ
Przy zakupach za min. 300 zł netto w sklepie firmowym. Ważny w dniach 

13-30.09.2016 r. Kuponu nie można łączyć z innymi promocjami.

KUPONY NA ZAKUPY

Centrum Przemysłu Mięsnego i Gastronomii

ul. Adamieckiego 8, 41-503 Chorzów
tel.: +48 32 770 74 60, faks: +48 32 770 79 05

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 32 746 91 00

DZIAŁ HANDLOWY
tel.: +48 32 746 71 27

ZAPRASZAMY DO SKLEPU STACJONARNEGO
ZLOKALIZOWANEGO W SIEDZIBIE NASZEJ FIRMY

od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 17:00

oraz  w soboty
od 8:00 do 13:00

Zamów części zamienne przez Internet!
Największy magazyn części do maszyn przemysłu spożywczego 

i gastronomii w Europie Środkowo-Wschodniej

www.serwis24h.info

Zadzwoń po nasz serwis!
W razie awarii nasi serwisanci świadczą wsparcie telefoniczne 

przez 24h, a także wykonują naprawy na miejscu, u klienta

tel.: +48 32 746 91 51 
e-mail: serwis@weindich.pl


