
• Automatyczne opiekanie i skrawanie kebabu
• Możliwość włączenia w linie technologiczną do produkcji kebabu
• Maksymalne obciążenie do 350 kg
• Wydajna instalacja gazowa
• Średnia wydajność 120 kg / 8 h
• W ofercie także mniejsze modele z obciążeniem do 100 kg 

– przystosowane do punktów gastronomicznych 

Robot skrawający do kebabu

Zdalne
sterowanie

OPCJE PODSTAWOWE OPCJE DODATKOWE

Nóż po 
prawej

Nóż po 
lewej

Szklana  
izolacja grilla

Grill opalany 
węglem lub 

drewnem

Grill 
elektryczny

Instalacja 
LNG

Instalacja 
LPG

Bemar

Cięcie 
stożkowe

Cięcie  
proste

Podane w katalogu ceny są cenami netto. Ceny produktów nie obejmują dekoracji. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od rzeczywistości. Znaki firmowe 
i towarowe należą do ich właścicieli. Weindich Sp.j. nie odpowiada za pomyłki oraz błędy w druku. Oferta ważna od 01.02. do 30.04.2017r. lub do wyczerpania 
zapasów. Niniejsza gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

Krajalnica przemysłowa

Kompaktowa krajalnica

• Specjalistyczna powłoka CERA3 zwiększająca komfort 
pracy oraz zapobiegająca przyleganiu produktów

• Niska konstrukcja
• Ochrona obudowy IP65
• Zmienne nachylenie wózka od 30° do 50°
• Wolnobieg
• Zamknięta osłona noża
• System chłodzenia powietrzem
• Łatwe czyszczenie
• Wielkość noża 30 cm
• Grubość cięcia 0-24 mm

• Profesjonalne wykonanie z aluminium pokrytego trwałym lakierem oraz nietłukących 
się i odpornych chemicznie tworzyw sztucznych

• Niska konstrukcja
• Łatwe czyszczenie
• Silnik z bezpośrednim napędem noża
• Czas ciągłej pracy 15 minut
• Wewnętrzna osłona noża
• Doskonała i powtarzalna jakość cięcia
• Średnica noża 19 cm
• Grubość cięcia 0-15 mm

model ilość i rodzaj palników maks. średnica 
kebabu [cm]

maks. wysokość 
kebabu [cm]

moc grilla
[kw]

wymiary
[cm]

cena
[zł]

IDM 350/14 5/7/V14 LPG/LNG 60 120 450 106x111x180 99 000,00

kod model wymiary
[mm]

średnica 
noża [cm]

grubość 
cięcia [mm]

zasilanie
[V]

moc
[W]

poziom 
hałasu [dB]

waga
[kg]

cena
[zł]

Z048113 GRAEF Bistro 1920 445 x 335 x 275 19 0-15 230 185 <69 9,4 1750,00

model wymiary
[mm]

średnica 
noża [cm]

grubość 
cięcia [mm]

zasilanie
[V]

moc
[W]

poziom 
hałasu [dB]

waga
[kg]

cena
[zł]

GRAEF Master 
3020 HS 600x570x420 30 0-24 230 / 400 500 < 69 37,1 13 990,00

1 75000

13 99000

Centrum Przemysłu Mięsnego, 
Convenience Food i Gastronomii Chorzów, ul. Adamieckiego 8 tel. 32 746 91 00

nr 43, 01.02. – 30.04.2017 r.

Katalog promocyjny
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Klipsy do zamykania przełyku Worki na jelito końcowe

Rękaw na półtusze wołowe

• Stosowanie zapobiega zakażeniom 
bakteryjnym poprzez zatrzymanie 
wycieku treści żołądkowej 

• Wykonane z tworzywa 
dopuszczonego do kontaktu 
z żywnością

• Łatwe i szybkie w użyciu

• Materiał LDPE
• Łatwy w użyciu worek ze sznurkiem
• Wymiar worka 43x30 cm

• Wykonane z wysokiej jakości bawełny
• Dopuszczone do wykorzystania 

w przemyśle mięsnym
• Zabezpiecza przed zabrudzeniem
• Pozwala na dopasowania długości 

do wielkości półtuszy
• Sprzedawany w rolkach 5 kg

S-hak masarski
• Wykonany ze stali nierdzewnej
• Minimalne zamówienie: 10 sztuk

Nóż do trybowania

Nie wszystkie noże kłują!

• Testowane laserowo ostrze z polerowanej stali, stabilnie osadzone 
w rękojeści

• Zrównoważona twardość stali zapewniająca mniejsze zużycie 
materiału

• Długa żywotność krawędzi tnącej – mniej ostrzenia, mniej szlifowania
• Ergonomiczna rękojeść chroniąca palce przed skaleczeniami
• Konstrukcja zapewniająca lekką i szybką pracę
• Antypoślizgowa powierzchnia rękojeści, nawet gdy jest mokra 

lub tłusta
• Szczelne połączenie ostrza i rękojeści
• Kolor umożliwiający szybką lokalizację

Około 30% wszystkich wypadków w przemyśle mięsnym dotyczy pracy 
z nożami i kończą się ranami kłutymi i ciętymi. Połowa z nich odnosi 
się do dłoni i rąk. Pomimo noszenia rękawic ochronnych, dochodzi 
do zranień poprzez czubek ostrza.
Podczas różnych testów praktycznych z użytkownikami potwierdzo-
no, że nóż do trybowania z zaokrąglonym czubkiem, nie powoduje 
żadnych ograniczeń. Ponadto znacznie redukuje zaczepianie o kości 
i zsuwanie się dłoni z rękojeści.
Z tego powodu oferujemy od teraz noże trybowniki ErgoGrip safety tip.

zaokrąglony 
czubek

ochrona przed 
skaleczeniami

antypoślizgowa 
powierzchnia

ostrze testowane 
laserowo

Sprzęt okołoubojowy

kod ilość sztuk 
w opakowaniu

cena
[zł/op.]

Z040418 2000 369,00

kod materiał wymiary
[cm]

opakowanie
[szt]

cena
[zł/op.]

Z016589 LDPE 43x30 2000 766,00

kod materiał szerokość
[m]

długość
[m]

masa rolki
[kg]

cena
[zł/rolkę]

Z000616 bawełna 0,3 ~450 5 165,00

 36900/op. 38300/1 000 szt.

3300/kg
kod wysokość haka

[mm]
grubość pręta

[mm]
cena

[zł/szt.]
Z003440 100 4 1,01

Z003441 120 5 1,75

Z003442 140 6 2,06

Z003443 160 6 2,12

od 101 /szt.

Już wkrótce
w ofercie!
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Elektropolerowany wózek do farszu
• Wykonany z elektropolerowanej 

stali nierdzewnej
• Zgodny z normą DIN 9797
• Dno 2 mm/+3 mm, płyta 

wzmacniająca, zawinięte 
• Obrzeże przyspawane dookoła 

wypełnione pełnym materiałem
• Posiada 4 koła z przechyłem

• Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10
• Pokrywa i tłok z anodyzowanego aluminium
• System cięcia UNGER (70/82/98/114)
• Zewnętrzna głowica mieląca
• Nadaje się do mielenia wszelkiego rodzaju 

mięs
• Zapewnia równomierną i jednolitą strukturę 

zmielonego mięsa

• Wykonana ze stali nierdzewnej
• Zapewnia jednorodne wymieszanie 

i ugniecenie, bez pęcherzyków powietrza
• Miesza duże lub małe ilości
• Dobra absorpcja wody
• Łopatki w kształcie litery "T", które łatwo 

wyjąć w celu czyszczenia bez użycia narzędzi
• Przechylanie miski do opróżniania

• Wyposażona w niezależny zbiornik oleju
• Regulowana prędkość i ciśnienie
• Gładki wylot zapobiegający zatykaniu 

i odbarwianiu
• Automatyczna dekompresja tłoka przy 

zwolnionej dźwigni
• Łatwo demontowalny do czyszczenia
• Dostarczane z 3 dyszami: 15, 20 lub 30 mm 

(opcja 12, 24 i 43 mm).

Wilk do mięsa Mieszałka Nadziewarka

Organizer do osprzętu do wilkaWózek nierdzewny pod pojemniki EURO
• Wykonany ze stali nierdzewnej
• Na 6 kołach z przechyłem 

z możliwością piętrowania 
• Nośność 200 kg
• Wykonany ze stali 1.4301

• Pomaga w porządkowaniu osprzętu
• Ułatwia wymianę elementów 

oraz utrzymanie ich w czystości
• Posiada 20 niezależnych haków do 

przygotowywania, przechowywania 
i transportu zestawów tnących 
oraz rynnę na ślimak wilka

• Wyposażony w 4 koła 
wytrzymujące duże obciążenie

• Sprzedawany bez osprzętu
• Istnieje możliwość wykonania wózka 

dostosowanego do osprzętu dowolnego 
urządzenia

Pojemnik termoizolacyjny
• Nadaje się do przenoszenia 

pojemników typu GN
• Utrzymuje długo stałą 

temperaturę produktu
• Łatwy w czyszczeniu
• Nadaje się do zmywarek
• Spełnia wszystkie normy 

i wymogi HACCP

Produkcja

19 3000013 90000 16 10000

2 39900

od 80000

kod materiał nośność
[kg]

cena
[zł]

Z018582 stal 1,4301 200 135,00

13500

23000

kod wymiary
[mm]

cena
[zł]

Z026755 625 x 425 x 300 230,00

kod materiał cena
[zł]

Z046610 stal nierdzewna 2 399,00

kod pojemność
[litr]

cena
[zł]

Z028015 120 800,00

Z028030 200 810,00

Kod Z043690

Model MAINCA RC-100

Wymiary [mm] 820 x 470 x 1290

Zasilanie [V / Hz] 230-400 / 50

Moc [kW] 1,29

Pojemność [litr] 95 (65 kg)

Cena [zł] 19 300,00

Kod Z047938

Model MAINCA PC-98L

Wymiary podajnika [mm] 540x480

Zasilanie [V / Hz] 230-400 / 50

Moc [kW] 2,2 - 3,7

Wydajność [kg / h] 800

Cena [zł] 13 900,00

Kod Z047266

Model MAINCA EM-30

Wymiary [mm] 500 x 470 x 1210

Zasilanie [V / Hz] 230-400 / 50

Moc [kW] 1,29

Pojemność [litr] 30 (28 kg)

Cena [zł] 16 100,00
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Komora wędzarnicza dla punktów 
ze świeżo-wędzonymi produktami

Kij wędzarniczy Diamant Line®

Kij wędzarniczy 
aluminiowe

Stojak na kije wędzarnicze

Wózek na kije wędzarnicze

Wózek wędzarniczy

• Posiada 6 kół poliamidowych o średnicy 120 mm, 
z których środkowa para zawieszona jest wyżej dla 
łatwiejszego manewrowania wózkiem.

• Pomieści ok. 400 (standardowych) kijów 
wędzarniczych

• Zamknięty z trzech stron 
• Wzmacniana konstrukcja

• Usprawnia proces technologiczny wytwarzania 
kiełbasy, pozwalając wędliniarzowi na swobodną 
pracę oburącz.

• Zwiększa wydajność pracy
• Zajmuje minimum miejsca

• Wykonanie ze stali nierdzewnej
• Przystosowany do długości kija 100 cm
• Oparty o 3 pary kółek (jedna para kółek 

zawieszona jest wyżej dla łatwiejszego 
manewrowania)

• Kółka z wytrzymałego materiału 
odpornego na różne substancje 
chemiczne

• Maksymalne obciążenie do 500 kg

• Wykonany w całości 
z aluminium kij o przekroju 
trójramiennej gwiazdy

• Zaokrąglone krawędzie
• Duża sztywność i wysoka 

odporność na zniszczenia
• Niewielka waga

• W całości wykonane ze spawanej stali V2A
• Załadunek do 50 kg/m
• Polerowana powierzchnia gwarantująca 

niski stopień przylegania brudu
• Zaokrąglone końce zapobiegające 

uszkodzeniu jelit podczas odwieszania
• Szczelnie spawane
• Możliwość dopasowania długości kijów do 

potrzeb Klienta

• Możliwość zaprezentowania "na żywo" 
procesu i produktów wędzenia

• Szybka i łatwa obsługa
• Elektroniczne sterowanie z pamięcią 

programów
• Możliwość pieczenia wyrobów 

w temperaturach do 200°C. 
• Krótki czas wędzenia
• Równomierne koloryzowanie 

z połyskiem
• Parzenie w tym samym urządzeniu
• Przeszklone drzwi komory 

i wytwornicy dymu
• Małe ubytki wagowe
• Szczelność
• Mała awaryjność

SLIM 
dla wyrobów o małej średnicy, 
np. frankfuterki czy parówki

FLAT 
dla produktów w naturalnych osłonkach; 
dzięki specjalnie zaprojektowanemu 
końcowi kij nie zsuwa się z zaczepów wózka 
wędzarniczego

Wędzenie

kod długość
[mm]

cena
[zł]

Z020135 980 4,15

Z020134 1000 4,20

kod materiał cena
[zł]

Z003724 stal nierdzewna 1 150,00

kod materiał wymiary
[cm]

ilość półek cena
[zł]

Z010531 stal nierdzewna 100x100x190 6 1 150,00

kod nośność
[kg]

wymiary
[mm]

cena
[zł]

Z018826 200 595 x 905 x 745 1 000,00

typ pieca MV70/A

pojemność wsadu kg 60

wymiary komory roboczej m 0,7 x 0,7 x 1,45

ilość poziomów wózka szt 5

rodzaj cyrkulacji pionowa

ogrzewanie E elektryczne

zasilanie V / Hz 400 / 3 fazy

łączna moc elektryczna kW 15

moc elektryczna grzałek kW 12

maksymalna temperatura °C +200 

ciśnienie wody bar 3-4

wymiary zewnętrzne m 1,24 x 1,00 x 2,26

śr. wylotu kominowego m 0,13

cena zł 72 900,00

kod model wymiary
[mm]

długość
[mm]

cena
[zł]

Z044328 SLIM

Ø13

15

980 / 1000 16,00

Z044130 FLAT

Ø

980 / 1000 16,90

1 00000

od 1600

1 15000

od 415

1 15000



Skruszacz do mięsa
• Bardzo łatwy w obsłudze
• Przerabia każdy rodzaj mięsa 

bez kości do 12 mm grubości,
• Zwiększa efektywną 

powierzchnię skruszonego 
mięsa bez niszczenia struktury, 
jakości i wagi

• Krótki czas obróbki
• Łatwy do demontażu oraz 

możliwość mycia w zmywarce

16-18
MARZEC

5-7
KWIECIEŃ

25-28
WRZESIEŃ
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-30%
ZUŻYCIA WODY

Obrotowy zraszacz do wędlin
• Wykonane ze stali nierdzewnej
• 3 dysze zapewniają płaski strumień wody 

w całym jego przekroju 
• Łożyskowanie z wysokiej jakości materiału
• Przy ciśnieniu 2 barów zużycie wody 

wynosi 15 litr/min
• Oszczędność do 30% wody

Kalibrator - miarka do osłonek
• Dwustronna taśma z dwiema skalami: 

jedna oznacza obwód, a druga średnicę
• System blokujący taśmę miarki
• Przycisk zwalniający blokadę

• 5-ostrzowy
• Gwarantuje regularne, 

powtarzalne nacięcia
• Wymienne ostrza
• Regulowany rozstaw

Nóż do nacinania skór na szynkach

Produkcja

Food Show
Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice

Międzynarodowe Targi Gastronomiczne Eurogastro
Centrum MT Polska, Warszawa

Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra Tech
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań

Weindich na targach
w 2017 roku

kod model wymiary
[mm]

szerokość
 walca [mm]

średnica
walca [mm]

waga
[kg]

cena
[zł]

Z007546 Schnitzelmaster 
PROFI 220x460x290 243 98 15,7 3 990,00

kod zużycie wody
[litr/min]

ilość dyszy cena
[zł]

Z018928 15 3 460,00

46000

kod maks. obwód
[cm]

maks. średnica
[cm]

cena
[zł]

Z020984 150 43 19,00

1900

3 99000

kod ilość ostrzy cena
[zł]

Z049270 5 280,00

28000
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Smar H1 do maszyn w sprayuSmar H1 do maszyn w tubie
• Smar uniwersalny H1 w sprayu
• Do zastosowania w przemyśle 

spożywczym (dopuszczony do 
kontaktu z żywnością)

• Opakowanie 500 ml

• Odporny na utlenianie
• Wodoodporny
• Dobre właściwości antykorozyjne
• Dobre właściwości adhezyjne
• Dopuszczony do stosowania w przemyśle 

spożywczym przez NSF
• Skuteczny w zakresie temperatur  

od -30 do +30 stopni Celsjusza

System dozowania FREY 
C-Line DK 20 F
Ręcznie sterowane urządzenie z balanserem dozowania produktów płynnych 
i past do pojemników lub maszyn pakujących.

• Zasięg około 1,5 m
• Dowolna objętość porcjowania
• Średnica wylotu 20 mm
• Opcjonalnie przykręcane podparcie
• Regulator sterowania wypełniaczem
• Wymaga sprężonego powietrza DIN ISO 8573-1, klasa 2
• Wydajność 6 barów / 7 litrów / min
• Kompatybilny ze wszystkimi nadziewarkami FREY

Przystawka do hamburgerów
• Wydajność do 1000 hamburgerów 

na godzinę
• Stała jakość produktu, dzięki 

zachowaniu jednakowego 
kształtu i rozmiaru

• Prosta instalacja, użytkowanie 
i czyszczenie

• Wymienne płyty oferujące 
różnorodne formy hamburgera

• Kompatybilna z nadziewarkami 
i porcjomatami FREY

Serwis
techniczny

• Dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 h

• Magazyn części zamiennych

• Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych

ZADZWOŃ: 32 746 91 92

Produkcja

27001765

model średnica wylotu 
[mm]

wydajność
[litr / min]

zasięg
[m]

cena
[zł]

Frey DK 20 F 20 7 1,5m 28 990,00

kod model pojemność
[ml]

cena
[zł]

Z012208 Smar uniwersalny H1 
w sprayu Caramba 500 27,00

kod waga
[g]

cena
[zł]

Z051783 400 17,65

kod model wydajność
[szt/h]

średnica formy
[mm]

cena
[zł]

Z000445 Frey Burger 
head BH 4 ~ 1000 58-73 4 400,00

28 99000
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Taca z melaminy imitująca łupek Kosz do zmywarek
• Pozwala uatrakcyjnić ekspozycję 

produktów i potraw
• Wysokiej jakości odwzorowanie 

naturalnego kamienia
• Wyposażona w dwa eleganckie, 

chromowane uchwyty
• Możliwość sztaplowania wielu tac, co 4 cm
• Nadają się do mycia w zmywarkach
• Wytrzymuje temperaturę 

od -30 do +70 °C

• Wykonany z polipropylenu
• Odporny na wysokie temperatury 

do 120°C
• Możliwość sztaplowania 

oraz dołożenia nadstawki
• Wygodne uchwyty 

ułatwiające transport

kod model wymiary
[mm]

GN cena
[zł]

Z023932 APS Slate Hochstapler 53 x 32,5 x 6 1/1 95,00

kod wymiary
[mm]

waga
[kg]

kolor cena
[zł]

Z022328 500x500x108 1,3 szary 36,00

Zmywarka podblatowa z dozownikami płynów

+ GRATIS! 
NABŁYSZCZACZ 
I PŁYN MYJĄCY

Płyn myjący do zmywarek 
z aktywnym chlorem

Nabłyszczacz do zmywarek

Preparat do pielęgnacji 
stali nierdzewnej

Skoncentrowany preparat 
do odkamieniania

• Posiada właściwości wybielające 
i bakteriobójcze

• Usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka 
i skrobi oraz likwiduje osady 
po herbacie i kawie

• Doskonałe rezultaty mycia nawet 
przy twardej wodzie

• Dostępne pojemności: 
1, 5, 10 i 20 litrów

• Nadaje wysoki połysk
• Ułatwia spływanie wody oraz nie 

pozostawia zacieków ani smug
• Chroni przed ponownym osadzeniem 

drobinek tłuszczu i brudu
• Dostępne pojemności: 

1, 5, 10 i 20 litrów

• Dostosowana do koszy o wymiarach 500x500 mm 
przy maksymalnej wysokości załadunku 320 mm

• Sterowanie elektromechaniczne
• Dozownik płynu nabłyszczającego i myjącego
• 2 cykle mycia: 90 / 180
• Zużycie wody do płukania: 2,7 litra/płukanie
• Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody
• Termostat bezpieczeństwa
• Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60 °C i wyparzanie 90 °C
• Wyposażenie standardowe: kosz na talerze (pojemność 16/18 talerzy), 

kosz uniwersalny (szklanki, filiżanki), pojemnik na sztućce

• Posiada właściwości antystatyczne
• Łatwy w użyciu
• Nie pozostawia tłustych plam
• Ekonomiczny

• Skoncentrowany preparat kwasowy 
przeznaczony do usuwania osadów 
mineralnych

• Bezwonny i bezbarwny
• Bezpieczny dla produktów spożywczych
• Dostępne pojemności: 1, 5, 10 i 20 litrów

Utrzymanie czystości

9500

3600

kod model pH objętość
[litr]

cena
[zł]

Z031536 JAX 40 13-14 10 129,00

kod model pH objętość
[litr]

cena
[zł]

Z031537 JAX 50 1,7-2,5 10 129,00

kod model pH objętość
[litr]

cena
[zł]

Z040681 JAX 13 6,5-7,0 0,5 26,00

kod model pH objętość
[litr]

cena
[zł]

Z051547 JAX 11 0,7-0,8 1 16,00

3 65000

2600

1600

1290016000

kod wymiary
[mm]

moc
[kW]

zasilanie
[V]

poj. zbiornika wanny / 
bojlera [litr]

cena

Z040864 600 x 600 x 820 6,6 400 25 / 7 3 650,00
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Produkcja mięsa I klasy
w nowej odsłonie

W trakcie technologii przetwórczej 
mięso klasy I uzyskuje się przez zasto-
sowanie odbłoniarek. Dzięki tym urzą-
dzeniom usuwane są błony zewnętrze 
i drobny tłuszcz, co przyczynia się do 
poprawy wyglądu oraz wartości pro-
duktu końcowego, tzn. cena jednost-
kowa jest znacznie wyższa niż surowca 
przed zastosowaniem odbłoniarki. 
Dla pracy z tymi maszynami szczegól-
nie istotne są trzy aspekty: higiena, 
ergonomia i bezpieczeństwo pracy. 
Inżynierowie z niemieckiej firmy MAJA 
projektując nowe modele odbłoniarek 
o szerokim zastosowaniu EVM 5004, 
EVM 5006 i EVM 5006 Split wzięli je 
wszystkie pod uwagę.

Odbłoniarki Maja pozwalają na maksy-
malny uzysk mięsa klasy I oraz elementów 
na wędzonki i szynki.  W trakcie techno-
logii przetwórczej odbłonione mięso nie 
posiada żadnych strzępów lub drobnych 
skrawków, jest jednorodną bryłą, a w 
momencie uzyskania wyrobu gotowego 
po obróbce termicznej posiada nadal bu-
dowę anatomiczną. Urządzenia mogą być 
wykorzystywane do mięsa wieprzowego, 
wołowego, drobiowego, dziczyzny, jaki 
również baraniny.

Przyjazna użytkownikowi 
konstrukcja maszyny

Konstrukcja maszyny została ukierun-

kowana na aspekty ergonomiczne. 
Umożliwia to efektywną, bezbłędną 
i bezwysiłkową prace, która znajduje 
odzwierciedlenie w wysokiej jakości od-
błonianiu.

Urządzenia nie posiadają dźwigni regula-
cyjnych na zewnętrznej części maszyn, co 
umożliwia bezpośrednie dostawienie do 
linii rozbiorowej. 

Maszyna jest kompatybilna m.in. z po-
jemnikami EII, do których bezpośrednio 
trafiają oddzielone błony i tłuszcz. Dodat-
kowo model EVM 5006 jest wyposażony 
w ramę pośrednią, która  podtrzymuje 
pojemnik w wyżej pozycji, co ułatwia 
wymianę pojemników.

Typowy wyłącznik bezpieczeństwa 
umieszczany na wysokości pasa opera-
tora został tu zastąpiony ergonomicznie 
zaprojektowanym pedałem z płaskim 
profilem, umożliwiającym komfortową 
obsługę – brak śladów nacisku na stopach 
obsługującego.

W odbłoniarkach EVM zastosowano 
system szybkiej wymiany noża bez użycia 
narzędzi, co pozwala na montaż nowego 
ostrza w zaledwie kilka sekund.

Solidna i higieniczna budowa

Urządzenie zostało zaprojektowane 
w technologii Hygienic Design, która 
gwarantuje najwyższy poziom bezpie-

Nowe odbłoniarki Maja EVM 
charakteryzują się najwyższym 
poziomem higieny, ergonomii 

i bezpieczeństwa.

Produkcja
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czeństwa produktu, a także łatwość 
w utrzymaniu czystości.

Wszystkie wbudowane elementy wyko-
nane są z materiałów dopuszczonych do 
wykorzystywania w przemyśle spożyw-
czym. Ryzyko osadzania się brudu oraz 
resztek produktów zminimalizowano 
poprzez wyeliminowanie, bądź uszczel-
nienie problematycznych miejsc.

Aby zapobiec zbieraniu się błon wokół 
wałka ciągnącego urządzenie wyposa-
żono w dysze ze sprężonym powietrzem. 
W celu zapewnienia jeszcze większej 
higieny maszyna posiada wbudowany 
system filtracji powietrza składający się 
z filtra wstępnego oraz  mikrofiltra. To za-
pewnia kontakt produktu tylko z czystym 
sprężonym powietrzem, co ma korzystny 
wpływ na higienę oraz datę przydatności  
produktu.

Dla ułatwienia utrzymania urządzenia 
w czystości zastosowano mechanizm 
pozwalający na uwalnianie zacisków za-
czepu na ostrzu noża bez użycia narzędzi. 
Ponadto w celu umycia maszyny po pracy 
nie ma konieczności demontażu belki 
nożowej, czy też innych części maszyny, 
a pochylone powierzchnie pozwalają 
na szybkie spływanie wody.

Najwyższy standard 
bezpieczeństwa

Dzięki zastosowaniu nożnego wyłącznika 
bezpieczeństwa operator ma większą 
swobodę ruchu, co jest kluczowe w razie  
wystąpienia konieczności natychmiasto-
wego zatrzymania pracy urządzenia.

Wszystkie maszyny nowej serii Maja EVM 
można dodatkowo wyposażyć w podest 
dla operatora, który zwiększa komfort 
pracy, gdyż zapobiega to niezamierzo-
nemu przesuwaniu się urządzenia po 
posadzce. Ułatwia też pracę osobom 
o niższym wzroście.

Dla zagwarantowania bezpieczeństwa 
operatora istnieje wariant maszyny z sy-
stemem Maja OPS, gdzie za pomocą spe-
cjalnych rękawic operator jest połączony z 
urządzeniem. Maszyna monitoruje pracę 
operatora i w razie wystąpienia zagroże-
nie natychmiast zostaje zatrzymana.

Odbłoniarki Maja EVM są zgodne z obo-
wiązującymi dyrektywami UE oraz z nor-
mą europejską EN 12355 dla skórowaczek. 
Urządzenia tego typu zostały zatwierdzo-
ne przez BGN (Związek Zawodowy ds. 
Środków  Żywności oraz Gastronomii w 
Niemczech) i noszą znak GS potwierdza-
jący kontrole bezpieczeństwa.

Łatwy dostęp do noża ułatwia utrzymanie 
maszyny w czystości i poprawia 

bezpieczeństwo operatora.

Podest posiada możliwość regulacji 
w trzech poziomach

Maja OPS  zapewnia operatorowi 
odbłoniarek Maja lepszą ochronę 

przed urazami (przecięciami)

Dzięki wałkowi ciągnącemu z podwójną strukturą 
urządzenia Maja EVM 5006 Split, na jednej i tej 
samej maszynie mogą zostać  przeprowadzone  
etapy odtłuszczania oraz odbłoniania 

Model EVM 5004 EVM 5006 EVM 5006 Split

Szybkość cięcia 30 m/min 30 m/min 30 m/min

Szerokość cięcia 434 mm 554 mm 554 mm 

Moc 0,55 kW 0,75 kW 0,75 kW

Wyposażenie Półka na skrzynkę 
na skóry

Wałek ciągnący 
Z 108 do mięsa 
wieprzowego 

lub Z 96 do mięsa 
wołowego

Półka na skrzynkę 
na skóry

Wałek ciągnący 
Z 108 do mięsa 
wieprzowego 

lub Z 96 do mięsa 
wołowego

Półka na skrzynkę 
na skóry

Dwa różne struktury 
wałka: szorstka (Z 48) 
do usuwania tłuszczu 

i ścięgien/błon, 
drobna (Z 108) do 

usuwania błon

Przeznaczenie Wieprzowina, 
wołowina, cielęcina, 

jagnięcina i drób

Wieprzowina, 
wołowina, cielęcina, 

jagnięcina i drób

Wieprzowina, 
wołowina, cielęcina, 

jagnięcina

Oferujemy szkolenia 
techniczne z obsługi, 

konserwacji 
i prawidłowej eksploatacji 

odbłoniarek Maja EVM!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń do naszego eksperta!

tel.: +48 32 746 91 27
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Ochrona pracownika

Odzież ocieplana

Spodnie ocieplane

Kamizelka ocieplana

Kurtka ocieplana

Ocieplacze do obuwia, krótkie Ocieplacze do obuwia, długie
• Wymienny wkład do obuwia
• Zabezpiecza stopę przed chłodem
• Łatwe trzymanie w czystości
• Rozmiary 40-47

• Zabezpieczają stopy przed 
wychłodzeniem

• Wymienny wkład do wysokiego obuwia, 
np. kaloszy

• Możliwość prania w pralce

• 100% poliester 300 g/m2
• Tkanina warstwowa (extra izolacja)
• Szwy wykonane metodą ultradźwiękową
• Dodatkowe ocieplanie pleców
• Temp. prania do 95°C
• Dostępne rozmiary: do XXXL

Zapytaj o promocyjne ceny 

pozostałych rozmiarów!

Buty ochronne EziKlog

Buty ochronne EziProtekta

• Bardzo lekkie
• Antypoślizgowe i antystatyczne
• Możliwość prania w temperaturze do 40°C
• Możliwość umieszczenia wkładek ortopedycznych
• Otwory wentylacyjne zaprojektowane tak, 

by zapobiegać dostawaniu się płynów do buta
• Dostępne w różnych kolorach
• Wykonane z antybakteryjnego tworzywa EVA
• Zgodne z normą EN20347

• Wzmocniony czubek buta dla ochrony palców stóp
• W zestawie specjalne wkładki
• Antypoślizgowa, olejoodporna podeszwa
• Absorbujące wstrząsy
• Możliwość prania w temperaturze do 40°C
• Wykonane z antybakteryjnego tworzywa EVA
• Zgodne z normą EN20345

kod Kolor rozmiar cena
[zł/para]

Z005535 szary 38 12,50

kod Kolor rozmiar cena
[zł/para]

Z003095 szary 41 13,00

kod model rozmiar cena
[zł]

Z005742 kamizelka ocieplana biała M 92,00

Z005855 kurtka ocieplana biała M 88,00

Z005860 spodnie ocieplane białe M 118,00

kod model rozmiar
EU

dostępne kolory cena
[zł/para]

Z030560 EziK log 42         79,00

Z030588 EziProtekta 42   86,00

7900

8600

1250

1300

9200

11800

8800
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• Wyposażony w zawór 
odpowietrzający eliminujący 
niebezpieczne podciśnienie

• Wygodny uchwyt ułatwia transport

• Idealny dla pracowników produkcji 
w niskich temperaturach, a także 
dla stołówek, kantyn i zewnętrznej 
gastronomii

• Nadaje się m.in. do kawy, herbaty, wina, 
piwa czy wrzątku

• Maksymalna temperatura od 94 do 100°C 
• Ochrona przed włączeniem bez wody
• Kran z wygodnym zaworem

Ochrona pracownika

Pojemnik do transportu żywności

Rękawice ocieplane

Warnik do wody

Czapka z daszkiem, regulowana
• Wykonane z poliestru 
• Rekomendowane do prac,  

w których temperatura otoczenia 
dochodzi do -30°C

• Idealne do prac w mroźniach, 
chłodniach oraz w czasie złej pogody

• Dostępne rozmiary: 8,9,10

• Czapka bawełniana typu 
„bejsbolówka”

• Regulacja obwodu na rzep
• 35% bawełna, 65% poliester
• Kolor: biały

Zapytaj o ofertę
dla Twojego zakładu!

Zadzwoń: 32 746 91 00

01. Jest w pełni odporny na działanie tłuszczów zwierzęcych, 
odtłuszczaczy, chemii czyszczącej i wody, występujących przy 
procesach produkcji żywności. Odzież wykonana z innych tworzyw 
ulega zniszczeniu zdecydowanie szybciej.

02. Zawsze miękka w dotyku, nawet w temperaturze -65°C: 
Wrzuć fartuch do zamrażarki, a przekonasz się, że nadal pozostanie 
miękki i elastyczny.

03. Bezpieczna w praniu. Materiał jest łatwy w czyszczeniu i może 
być regularnie prany w pralce. Nadaje się do suszenia w maksymalnej 
temperaturze 82ºC. Nie wchłania wilgoci więc wystarczy go wytrze-
pać lub osuszyć.

04. Odzież odporna na plamy, zabarwienia i przyleganie sub-
stancji. Zalej farbą, tłuszczem, barwnikiem spożywczym, klejem 
czy czymkolwiek innym, a zobaczysz, że żadna z tych substancji nie 
przylegnie do materiału.

05. Dobra wytrzymałość produktów z PU na otarcia. Potrzyj go o 
jakąkolwiek powierzchnię, żeby sprawdzić stopień wytrzymałości. 

06. Lekka i komfortowa: Ubrani w odzież ochronną z PU pracownicy 
mają większą swobodę ruchów, gdyż jest ona  lekka i wygodna.

07. Nigdy nie pęka: Większość materiałów z których zrobiona jest 
odzież ochronna pęka i rozpada się w trakcie używania. Produkty 
marki TD nie pękają.

10 faktów, 
które warto znać, o odzieży ochronnej 
z czystego poliuretanu (PU)

08. Wyjątkowo odporna na wszelkiego rodzaju środki chemicz-
ne. Przetestuj ją poddając wpływowi wszelkiego rodzaju chlorków, 
alkoholi, sody kaustycznej, amoniaku, czy kwasu aby sprawdzić jej 
wytrzymałość.

09. Anty-bakterio statyczna. Jest w 100% wolna od bakterii, można 
ją wystawiać na działanie wszelkiego rodzaju substancji spożywczych 
i wilgoci. 

10. Łatwa do naprawienia. Każde uszkodzenie można w łatwy spo-
sób naprawić poprzez przyłożenie dodatkowej łaty i nagrzanie żelaz-
kiem tego miejsca przez papier. Łata wtopi się w przyłożone miejsce.

kod pojemność
[litr]

cena
[zł]

Z049514 10,5 249,00

kod pojemność
[litr]

cena
[zł]

Z025807 10 249,00

kod materiał dostępne rozmiary cena
[zł]

Z023611 poliester 8,9,10 28,50

kod materiał kolor cena
[zł]

Z005293 35% bawełna
65% poliester biały 7,15

24900

2850 715

24900



Centrum Przemysłu Mięsnego, Convenience Food i Gastronomii

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

DZIAŁ HANDLOWY
tel.: +48 32 746 71 27

Poniedziałek – piątek od 8:00 do 17:00 oraz sobota od 8:00 do 13:00

ZAPRASZAMY DO SKLEPU STACJONARNEGO ZLOKALIZOWANEGO W SIEDZIBIE NASZEJ FIRMY

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

Miłość 
od pierwszego krojenia

Podaruj komuś kto kocha gotowanie 
przewodnik po profesjonalnych technikach 

używania noży

Przewodnik przedstawia techniki stosowane 
przez najlepszych szefów kuchni podczas 
przygotowywania najwykwintniejszych 
potraw z mięs i warzyw.

W twardej oprawie przewodnika zawarto 
blisko 250 stron z dokładnymi opisami oraz 
zdjęciami, które poprowadzą czytelnika przez 
świat podstawowych i  zaawansowanych 
sposobów cięć wykorzystywanych przez 
profesjonalistów.

Przewodnik dostępny jest w języku 
angielskim i niemieckim.


