
   

Omega
nářezové 
stroje

Nářezové stroje ve verzích gravitační a 
samospádové.
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Nářezové stroje Omega

La Minerva nabízí øadu náøezových strojù v možnostech poloautomatických, automatických èi vertikálních modelù.

220 GSE, samospádový krájeè

• anodizovaná aluminiová slitina
• prùmìr ostøí: 220 mm, se zabudovaným brouskem
• síla øezání nastavitelná: 0 - 15 mm
• zásah pojezdu: 245 mm
• výška øezu u kulatých produktù:  160 mm  
• výška øezu u hranatých produktù: 190 x 160 mm
• výsypka na maso vymìnitelná pomocí pøíslušného knofl íku (bez klíèe) 
• model CE nebo necertifi kovaný model, pro zemì, kde nejsou 
       certifi kované normy požadovány

Samospádové náøezové stroje 

Stroje jsou vhodné pro supermarkety, maloobchody s potravinami a provozy kolektivního stravování.

250 GSE, samospádový krájeè

275 GSE, samospádový krájeè

• anodizovaná aluminiová slitina
• prùmìr ostøí: 275 mm, se zabudovaným brouskem
• síla øezání nastavitelná: 0 - 16 mm
• zásah pojezdu: 270 mm
• výška øezu u kulatých produktù:  210 mm 
• výška øezu u hranatých produktù: 220 x 210 mm 
• model CE nebo necertifi kovaný model, pro zemì, kde nejsou certifi kované 
       normy požadovány
• výsypka na maso vymìnitelná pomocí pøíslušného knofl íku (bez klíèe)
• pro maloobchod a kolektivní stravování

• anodizovaná aluminiová slitina
• prùmìr ostøí: 250 mm, se zabudovaným brouskem
• síla øezání nastavitelná: 0 - 16 mm
• zásah pojezdu: 270 mm
• výška øezu u kulatých produktù:  190 mm
• výška øezu u hranatých produktù: 220 x 190 mm
• model CE nebo necertifi kovaný model, pro zemì, kde nejsou certifi kované 

normy požadovány
• výsypka na maso vymìnitelná pomocí pøíslušného knofl íku (bez klíèe)
• pro maloobchod a kolektivní stravování
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Nářezové stroje Omega

AM 250 – 300, samospádový krájeè

 Krájeèe jsou zhotoveny z anodizované aluminiové slitiny. 
      Modely jsou vhodné pro maloobchod a kolektivní stravování.

300 GLT, samospádový krájeè

• anodizovaná aluminiová slitina
• prùmìr ostøí: 300 mm, se zabudovaným brouskem
• síla øezání nastavitelná: 0 - 15 mm
• zásah pojezdu: 290 mm
• výška øezu kulaté produkty:  200 mm 
• výška øezu hranaté produkty: 200 x 260 mm 
• model CE nebo necertifi kovaný model, pro zemì, kde nejsou 
       certifi kované normy požadovány
• výsypka na maso vymìnitelná pomocí pøíslušného knofl íku (bez klíèe)
• pro maloobchod a kolektivní stravování

Model AM 250 AM 300

Prùmìr ostøí se zabudovaným 
brouskem

250 mm 300 mm

Síla øezání nastavitelná 0 - 15 mm 0 - 15 mm

Zásah pojezdu 290 mm 290 mm

Výška øezu kulaté produkty  200 mm  250 mm

Výška øezu hranaté produkty 190 x 260 mm 210 x 260 mm

Pøíslušenství - 
zásobník na maso vyjmutelný pomocí pøíslušného 

knofl íku (bez klíèe)

Certifi kace model CE
model CE nebo necertifi kovaný model, pro zemì, kde 

nejsou certifi kované normy požadovány
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Nářezové stroje Omega

300 GXE, samospádový krájeè

• anodizovaná aluminiová slitina
• prùmìr ostøí: 300 mm, se zabudovaným brouskem
• síla øezání nastavitelná: 0 - 15 mm
• zásah pojezdu: 320 mm
• výška øezu kulaté produkty:  190 mm 
• výška øezu hranaté produkty: 170 x 290 mm 
• model CE nebo necertifi kovaný model, pro zemì, kde nejsou 
       certifi kované normy požadovány
• výsypka na maso vymìnitelná pomocí pøíslušného knofl íku (bez klíèe) 
• pro maloobchod a kolektivní stravování

SF 300 – SF 350, samospádový krájeè

Vhodné pro supermarkety, maloobchody s potravinami a provozy kolektivního stravování.

Model SF 300 SF 350

Materiál anodizovaná aluminiová slitina
naleštìná anodizovaná aluminiová 

slitina

Prùmìr ostøí se zabudovaným 
brouskem

300 mm 350 mm

Síla øezání nastavitelná 0 - 15 mm 0 - 15 mm

Zásah pojezdu 325 mm 325 mm

Výška øezu kulaté produkty  220 mm  260 mm

Výška øezu hranaté produkty 190 x 270 mm 220 x 270 mm

Pøíslušenství
zásobník na maso vyjmutelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)
zásobník na maso vyjmutelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)

Certifi kace model CE model CE 
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Nářezové stroje Omega

BF 300 – BF 350, samospádový krájeè

Krájeèky jsou zhotoveny z naleštìné anodizované aluminiové slitiny. Vhodné pro supermarkety, hypermarkety, maloobchody 
s potravinami a provozy kolektivního stravování.

350 GXL, samospádový krájeè

• anodizovaná aluminiová slitina
• prùmìr ostøí: 350 mm, se zabudovaným brouskem
• síla øezání nastavitelná: 0 - 15 mm
• zásah pojezdu: 340 mm
• výška øezu kulaté produkty:  250 mm 
• výška øezu hranaté produkty: 200 x 280 mm 
• sklopný zásobník masa
• model CE
• pro maloobchodní prodej, supermarkety a kolektivní stravování

Model BF 300 BF 350

Prùmìr ostøí se zabudovaným 
brouskem

300 mm 350 mm

Síla øezání nastavitelná 0 - 23 mm 0 - 23 mm

Zásah pojezdu 325 mm 325 mm

Výška øezu kulaté produkty  210 mm  230 mm

Výška øezu hranaté produkty 170 x 210 mm 180 x 250 mm

Pøíslušenství
zásobník na maso vyjmutelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)
zásobník na maso vyjmutelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)

Certifi kace
model CE nebo necertifi kovaný model, 

pro zemì, kde nejsou certifi kované 
normy požadována

model CE nebo necertifi kovaný model, 
pro zemì, kde nejsou certifi kované 

normy požadována
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Nářezové stroje Omega

350 – 370 GLE, samospádový krájeè

Vyrobeno z naleštìné anodizované aluminiové slitiny, vhodné pro maloobchod a kolektivní stravování.

350 – 370 GI, samospádový krájeè

Vyrobeno z naleštìné anodizované aluminiové slitiny, vhodné pro maloobchod, supermarkety a kolektivní stravování.

    350 – 370 GLE                  350 – 370 GI

Model 350 GLE 370 GLE

Prùmìr ostøí se zabudovaným 
brouskem

350 mm 370 mm

Síla øezání nastavitelná 0 - 15 mm 0 - 15 mm

Zásah pojezdu 340 mm 340 mm

Výška øezu kulaté produkty  240 mm  250 mm

Výška øezu hranaté produkty 200 x 290 mm 210 x 290 mm

Pøíslušenství
výsypka na maso vymìnitelná pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)
zásobník na maso vyjmutelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)

Certifi kace model CE model CE 

Model 350 GI 370 GI

Prùmìr ostøí se zabudovaným 
brouskem

350 mm 370 mm

Síla øezání nastavitelná 0 – 22 mm 0 – 22 mm

Zásah pojezdu 340 mm 340 mm

Výška øezu kulaté produkty  270 mm  280 mm

Výška øezu hranaté produkty 270 x 290 mm 280 x 290 mm

Pøíslušenství
zásobník na maso vyjmutelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)
zásobník na maso vyjmutelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)

Certifi kace model CE model CE 
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Nářezové stroje Omega

350 – 370 GX, samospádový nerez krájeè

Modely jsou vyrobeny z nerez oceli, urèené pro supermarkety, hypermarkety, balírny, maloobchodní prodej a kolektivní 
stravování.

Model 350 GX 370 GX

Prùmìr ostøí se zabudovaným 
brouskem

350 mm 380 mm

Síla øezání nastavitelná 0 - 25 mm 0 - 25 mm

Zásah pojezdu 367 mm 367 mm

Výška øezu kulaté produkty  250 mm  270 mm

Výška øezu hranaté produkty 225 x 270 mm 245 x 285 mm

Pøíslušenství
zásobník na maso odnímatelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)
zásobník na maso odnímatelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)

Certifi kace model CE model CE 
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Nářezové stroje Omega

Vertikální náøezové stroje

Vertikální krájeèe jsou urèeny pro maloobchod, supermarkety, kolektivní stravování, stejnì jako pro balírny èi provozy 
potravináøského prùmyslu.

300 TS, vertikální krájeè s podávacím zásobníkem pro šunku

• anodizovaná aluminiová slitina
• prùmìr ostøí: 300 mm, se zabudovaným brouskem
• síla øezání nastavitelná: 0 - 14 mm
• zásah pojezdu: 260 mm
• výška øezu kulaté produkty:  210 mm 
• výška øezu hranaté produkty: 210 x 220 mm 
• model CE nebo necertifi kovaný model, pro zemì, kde nejsou 
       certifi kované normy požadována
• zásobník masa odnímatelný pomocí pøíslušného knofl íku (bez náøadí)
• vhodný pro maloobchod a kolektivní stravování

350 – 370 /ASE – ACE, vertikální krájeè se zásobníkem 

Krájeèky jsou vyrobeny z anodizované aluminiové slitiny, urèeny pro maloobchodní prodej, supermarkety a kolektivní 
stravování.

Model
350 ASE zásobník na šunku 370 ASE zásobník na šunku

350 ACE zásobník na maso 370 ACE zásobník na maso

Prùmìr ostøí se zabudovaným 
brouskem

350 mm 370 mm

Síla øezání nastavitelná 0 - 15 mm 0 - 15 mm

Zásah pojezdu 340 mm 340 mm

Výška øezu kulaté produkty  260 mm  280 mm

Výška øezu hranaté produkty 260 x 300 mm 280 x 300 mm

Pøíslušenství
zásobník na maso vyjmutelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)
zásobník na maso vyjmutelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)

Certifi kace model CE model CE
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Nářezové stroje Omega

350 – 370 /V – AC, vertikální krájeè se zásobníkem 

Vyrobeno z anodizované aluminiové slitiny; pro maloobchodní prodej, supermarkety a kolektivní stravování.

350 – 370 /VSX – VMX, vertikální nerezové krájeèe se zásobníkem 

Krájeèky jsou vyrobeny z nerezové oceli, díky tomu jsou vhodné pro supermarkety, hypermarkety, balírny, maloobchodní 
prodej a kolektivní stravování.

                           350 – 370 /V – AC                                             350 – 370 /VSX – VMX

Model
350 V zásobník na šunku 370 V zásobník na šunku

350 AC zásobník na maso 370 AC zásobník na maso

Prùmìr ostøí se zabudovaným 
brouskem

350 mm 370 mm

Síla øezání nastavitelná 0 - 15 mm 0 - 15 mm

Zásah pojezdu 360 mm 360 mm

Výška øezu kulaté produkty  260 mm  280 mm

Výška øezu hranaté produkty 260 x 320 mm 280 x 330 mm

Pøíslušenství
zásobník na maso vyjmutelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)
zásobník na maso vyjmutelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)

Certifi kace model CE model CE

Model
350 VSX zásobník na šunku 370 VSX zásobník na šunku

350 VMX zásobník na maso 370 VMX zásobník na maso

Prùmìr ostøí se zabudovaným 
brouskem

350 mm 370 mm

Síla øezání nastavitelná 0 - 25 mm 0 - 25 mm

Zásah pojezdu 367 mm 367 mm

Výška øezu kulaté produkty  265 mm  285 mm

Výška øezu hranaté produkty 265 x 300 mm 285 x 300 mm

Pøíslušenství
zásobník vyjmutelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)
zásobník vyjmutelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)

Certifi kace model CE model CE
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Nářezové stroje Omega

350 – 370 / VM – VS, vertikální krájeè se zásobníkem

Krájeèky jsou urèeny pro supermarkety, hypermarkety, balírny, maloobchody s potravinami, kolektivní stravování a provozy 
potravináøského prùmyslu.

Model
350 VM zásobník na šunku 370 VM zásobník na šunku

350 VS zásobník na maso 370 VS zásobník na maso

Prùmìr ostøí se zabudovaným 
brouskem

350 mm 370 mm

Síla øezání nastavitelná 0 - 22 mm 0 - 22 mm

Zásah pojezdu 400 mm 400 mm

Výška øezu kulaté produkty  270 mm  280 mm

Výška øezu hranaté produkty 260 x 300 mm 270 x 300 mm

Pøíslušenství
zásobník na maso vyjmutelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)
zásobník na maso vyjmutelný pomocí 

pøíslušného knofl íku (bez klíèe)

Certifi kace model CE model CE
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Nářezové stroje Omega

Automatické náøezové stroje

Automatické modely naleznou své uplatnìní zejména v supermarketech, hypermarketech, balírnách, maloobchodních 
prodejnách èi cateringových provozech.

350 GXLA, automatický krájeè

• nerezová ocel a anodizovaná aluminiová slitina
• automatická jedna pojezdová rychlost nebo ruènì nastavitelná
• prùmìr ostøí: 350 mm, se zabudovaným brouskem
• síla øezání nastavitelná: 0 - 15 mm
• zásah pojezdu: 340 mm
• výška øezu kulaté produkty:  250 mm 
• výška øezu hranaté produkty: 200 x 280 mm 
• model CE, zásobník masa odnímatelný pomocí pøíslušného 
       knofl íku (bez náøadí)
• pro maloobchodní prodej, supermarkety a kolektivní stravování

BF 300 – 350 AE, automatický krájeè

• nerezová ocel a anodizovaná aluminiová slitina
• ostøí a pojezd jsou øízeny nezávislými motory
• automatický/ruèní režim pojezdu jednoduchým zapojením/uvolnìním páky
• zásobník masa odnímatelný pomocí pøíslušného knofl íku (bez náøadí)
• pro supermarkety, hypermarkety, balírny, maloobchody s potravinami a kolektivní stravování

Model BF 300 AE BF 350 AE

Prùmìr ostøí se zabudovaným brouskem 300 mm 350 mm

Síla øezání nastavitelná 0 - 23 mm 0 - 23 mm

Zásah pojezdu 325 mm 325 mm

Výška øezu kulaté produkty  210 mm  230 mm

Výška øezu hranaté produkty 170 x 210 mm 180 x 250 mm

Certifi kace model CE model CE 
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Nářezové stroje Omega

Náøezové stroje s váhou

Náøezové stroje s vestavìnou váhou.
Váhový systém zabudovaný do krájeèe, s bonusem užiteèné èteèky digitální váhy. Toto spojení krájeèe a váhy vyhovuje 
potøebám obsluhy, zejména v oblastech maloobchodu, kde je kladen dùraz na zkrácení doby èekání zákazníkù.

Systém, který nevydává štítek, je umístìn na krájeèi tak, aby nedošlo ke zmenšení pracovního prostoru. Miska váhy má 
stejnou velikost jako nosná plocha. Velkou výhodou je, že obsluha je schopna provést sérii více pøesných øezù, aniž by musela 
pøesunout potraviny z krájeèe na váhu. To pøináší ménì zbyteèných pohybù, optimalizaci èasu a energie. Obsluha je díky 
tomu rychlejší, pøesnìjší a umožní obsloužit více zákazníkù.

Samospádové náøezové stroje s vestavìnou váhou (GB3 - GB5 - GB7)
Vertikální náøezové stroje s vestavìnou váhou (SB5 - SB7- CB5 - CB7)

• Vestavìná bruska.
• Øemenový pohon
• Zabudovaný váhový systém
• Displej, nakládací buòka
• Vyjímatelný odkládací zásobník pro snadné èištìní
• Vhodné pro supermarkety, hypermarkety, potravináøský maloobchod a podniky kolektivního stravování

GB3 GB5 - GB7 CB5 - CB7

bj d k @ l k

Model GB3 GB5 GB7 SB5 SB7 CB5 CB7

Prùmìr ostøí mm 300 350 370 350 370 350 370

Zásah pojezdu mm 325 365 365 380 380 380 380

Øez kulaté produkty mm 210 250 265 270 285 270 285

Øez hranaté produkty mm 170x210 210x320 225x320 265x335 280x335 265x325 280x325

Síla øezání mm 0/23 0/24 0/24 0/15 0/15 0/15 0/15


