
High-Speed Cutting  
ScanCut 1F Portion Cutter  

Med et meget lille footprint er ScanCut 1F den hurtige, kompakte løsning til opskæring af flade 
kyllingestykker eller fiskefileter i præcise stykker med fastvægt og fast størrelse/tykkelse.

 

MINDRE SPILD

KOMPAKT DESIGN

HØJT UDBYTTE 



ScanCut 1F kombinerer den gennemtestede scannings- og  
opskæringsteknologi fra ScanCut 1 med en meget kompakt  
konstruktion.

ScanCut 1F portion cutter er baseret på avanceret teknologi og  
udgør en ekstremt præcis og økonomisk portioneringsløsning, som er 
perfekt til opskæring af ferske produkter som kylling og fiskefileter.

Denne portion cutter er designet til at skære produkter med en 
længde på mindre end 700 mm - med en maksimal produktstørrelse 
er 700 x 240 x 120 mm. Typiske applikationer er flade kyllingestykker 
eller fiskefileter, der opskæres til fastvægt eller fast størrelse med et 
lodret snit, hvor en produktholder ikke er nødvendig.

Et produkt fremføres på infeed-båndet. En 3D-laserscanner beregner 
derefter produktets volumen. Så vælges der en forprogrammeret 
vægt og form i programmenuen, hvorefter computeren beregner det 
optimale skæremønster.

Portion cutteren kan åbnes fuldstændigt for let rengøring og er  
designet til optimal rengøring i overensstemmelse med ekstreme  
hygiejniske standarder (CIP integreret). Båndene kan tages ud til  
separat rengøring.

Der er anvendt lettilgængelige reservedele. Dette garanterer lave 
vedligeholdelsesomkostninger. Alle motorer og encoders er placeret 
væk fra det våde område, hvilket sikrer en lang levetid.

Høj præcision, økonomisk  
og kompakt 

Tekniske specifikationer

Produktdim. 

Båndbredde

Båndhastighed

Skærehastighed

Skærevinkel

Maskin-dim. LxBxH 

Nettovægt

Konstruktion

Transportbånd

Keyboard

Indikator

Strømforsyning

Forbindelse

700 x 240 x 120 mm

254 mm

Justerbar op til 45 cm/s

Op til 17 snit/s

900 lodret kniv

3099 x 1053 x 1643 mm 

740 kg 

Rustfrit stål AISI 304 og FDA godkendt fødevareplast

Modulær type

IP67 med integreret elektronik 

UTP TCP / IP-forbindelse

3 fase 380 VAC + N + GND

Direkte internetforbindelse til fleksibel remote service 
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