Περιορίστε τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών
Με τη βραβευμένη πριονοκορδέλα Bladestop

•

Αυξάνει την ασφάλεια στη γραμμή παραγωγής σας

•

Περιορίζει τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών

•

Αποτελεί μια ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ πριονοκορδέλα για
προϊόντα ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

•

Ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια

•

Μοναδική τεχνολογία ανίχνευσης μέρους του σώματος
του χειριστή σε συνδυασμό με την τεχνολογία
GloveCheck™

•

Η πριονοκορδέλα με το γρηγορότερο μηχανισμό διακοπής
της λειτουργίας στην αγορά

•

Έχουμε προμηθεύσει 1500 μηχανήματα σε πάνω από
30 χώρες

Η πριονοκορδέλλα BladeStop έχει
αναπτυχθεί από τη την εταιρεία Scott σε
συνεργασία με τις MLA και AMPC (Meat
& Livestock Australia και Australian Meat
Processor Corporation)

BladeStop.com
bladestop@scottautomation.de

Τεχνολογία Διπλής Ανίχνευσης
μοναδική τεχνολογία ανίχνευσης μέρους του σώματος
του χειριστή σε συνδυασμό με την τεχνολογία
GloveCheck™

Κορυφαίος στον Κλάδο, χρόνος διακοπής
λειτουργίας της μηχανής
η πριονοκορδέλα με το γρηγορότερο μηχανισμό
διακοπής της λειτουργίας στην αγορά

Γρήγορη Επανεκκίνηση
δεν απαιτείται αλλαγή πριονοκορδέλας μετά από τη
διακοπή λειτουργίας της

Η μοναδική τεχνολογία ανίχνευσης της πριονοκορδέλας Bladestop και η δυνατότητα
της άμεσης διακοπής λειτουργίας που διαθέτει, κάνουν τη διαφορά μεταξύ ενός
«πάρα λίγο ακρωτηριασμού» και ενός «ατυχήματος ακρωτηριασμού»

« Η πριονοκορδέλα Bladestop μόλις
έκανε την απόσβεσή της»
-Γενικός Διευθυντής της KILCOY

6-7.5bar
(85-110psi)

Υψηλής Ποιότητας πριονοκορδέλα για προϊόντα
υψηλής ποιότητας
σχεδιασμένη για Ποιότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια

380-400VAC
50/60Hz

Μεπιστοποίηση
CE

Kg

350-750kg
(κυμαινόμενοανά
μοντέλο)

Έχουμεπρομηθεύσει
πάνωαπό1500
πριονοκορδέλες
Bladestopπαγκοσμίως

ΠροστασίαIP67-69k

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας στη Scott
για πλήρη λίστα των μοντέλων και των επιλογών
της πριονοκορδέλας Bladestop.
Η πριονοκορδέλλα BladeStop είναι κατασκευασμένη σύμφωνα
με τους κανονισμούς CE και την οδηγία 2006/42/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα
μηχανήματα.
Η πιστοποίηση τύπου για τους τύπους των μηχανών,
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, απαιτείται από το Άρθρο
12(3)b της Οδηγίας Μηχανημάτων και διενεργήθηκε από την:
DGUV Test, Prüf- und Zertifizierungsstelle, Nahrungsmittel und
Verpackung, Fachbereich Nahrungsmittel Kenn-Nummer 055,
Prüfberichtnummer: NV 19357

BladeStop.com
bladestop@scottautomation.de

