
SC300 Portion Cutter 
P R E S E N T I N G T H E M A S T E R M E AT M AC H I N E: 

ScanCut SC300 er en ny høyhastighets porsjonskutter, spesifikt utformet  
for å skjære ferske, beinfrie kjøttprodukter i porsjoner med presis  
fast vekt og/eller faste størrelser. Den store nøyaktigheten i SC300 reduserer 
skjæringstap og gir samtidig et høyt utbytte. 

VERDENS- 
PREMIERE 

Betydelige fordeler
•   Presise porsjoner med 3D laser-skanning 
•   Redusert oppskjæringstap
•   Konsistent skjærekvalitet

•   Økt utbytte
•   Høy hastighet og produktivitet 
•   Opptil 1500 slag/minutt

•   Høye hygieniske standarder
•   Brukervennlig, visuell betjening 
•   Maksimal produktkontroll



SC300 er en dedikert kjøttmaskin med en slik 
utforming at den enkelt håndterer store biff- og 
svinekjøttprodukter – f.eks. entrecôte, storfekjøtt, 
oksehalekjøtt, mørbrad, svinekam, nakkestykke, 
bog - samt hel rund fisk, f.eks. laks. 

Ved hjelp av 3D-skanning skjærer porsjonskutter-
en porsjoner med fast vekt og/eller lengde, slik at 
skjæringstap reduseres og produkt utbyttet økes. 

Optimalisering av utbytte
Utstyrt med ikke bare en, men tre høyoppløsningskameraer,  
laser-skanner SC300 produktet og produserer et fullstendig 3D-bilde 
av produktets dimensjoner. Basert på denne skanningen, vil program-
varesystemet beregne de mest presise skjæremønstrene og sikre  
den høyeste avkastningen av det enkelte produktet.

Høy hastighet og høy produktivitet
ScanCut SC300 har en skjærefrekvens på opptil 1500 slag per minutt, 
noe som gjør maskinen i stand til å håndtere skjærejobber med  
uovertrufne hastigheter. Dette vil forbedre produktiviteten og  
gjennomstrømningen i bearbeidingslinjen. 
 
Opprettholder høy hygienisk standard
Den robuste konstruksjonen med glatte overflater minimaliserer 
risikoen for at rester setter seg fast inne i maskinen. Den åpne  
konstruksjonen med topp-opphengt kammer gir enkelt adkomst  
fra begge sider av maskinen for grundig rengjøring, som vil sikre  
en høy hygienisk standard. 

Brukervennlig betjening
Den store 15,6”, brukervennlige MMI berøringsskjermen veileder 
operatøren gjennom alle sekvensene. Når du setter opp en applikasjon 
med et nytt produkt, vil MMI vise en 3D-forhåndsvisning av det faktiske 
produktet og presentere utbyttet av skjæremønsteret. En simuler-
ingsfunksjon hjelper også operatøren til å sette opp det optimale 
skjæremønsteret.

Konsistent skjæringspresisjon
Kniven er lett å justere i fem faste skjærevinkler - 90°, 75°, 60°, 52° og 
45° - noe som eliminerer manuell justering. Kniven er alltid satt i den 
eksakte vinkelen, noe som – sammen med det solide 2 mm knivbladet 
– sørger for konsistent skjæringspresisjon.

Maksimal produktkontroll
Produktholderne på SC300 har et innovativt design, som holder pro-
duktet fast og stabilt, når kniven slår - uten å presse dem ut av stilling 
da dette vil forstyrre datamaskinens beregninger. Dette sikrer den 
høyeste presisjon og skjærekvalitet.
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Forbedrer porsjoneringen
– og øker utbyttet

MMI operatørskjerm

Konstruksjon

Produksjon

Maks. skjærefrekvens – per bane

Maks. beltehastighet

Temperaturområde

Produkter

Maks. produktlengde

Maks. produkthøyde

Maks. produktbredde

Dimensjoner

Belte-/produksjonshøyde

Beltebredde

Innmatingsbelte – standard lengde

Dimensjoner L x B x H

Vekt

Forsyning 

Strømforbindelse

Vanntilkobling

Komprimert luft - tilkobling

15,6”, multi-berøring widescreen 16/9

Rustfritt stål AISI 303 / 304 og  

mat-godkjent plastikk

1,500 slag/minutt

0-700 mm/sek.

0-200C

800 (∞) 

120 mm (Opptil 150 mm på forespørsel)

300 mm

800–1000 mm 

300 mm

730 mm

3150 x 1120 x 1705 mm

725 kg

3 * 380-480V + PE 50/60Hz

½ “ 1 bar - 50 l/h

1/4 “ bar, ren og tørr - 125 l/t (fri luft)

Tekniske spesifikasjoner
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