
   

Sirman
nářezové 
stroje

Nářezové stroje výborné kvality v  
provedení samospádové a gravitační, 
několik modelů.
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Nářezové stroje

Velký výbìr rùzných modelù se vyznaèuje peèlivì vybranými materiály, které jsou použity pro výrobu tìchto strojù. Stroje 
vynikají vysokou spolehlivostí a zejména bezpeèností, která je plnì v souladu s nejpøísnìjšími normami tykající se zpracování 
potravin. Velmi dùležitý je také design, jenž se snaží kombinovat klasický a moderní vzhled do nenapodobitelné harmonie 
linií a tvarù. 

Krájeèe mohou být použity k rùzným úèelùm, v závislosti na modelu, a to v domácnostech, barech, restauracích, menších 
provozech rychlého obèerstvení, v provozech zabývajících se cateringem, jídelnách, øeznictvích, supermarketech èi v 
prùmyslových podnicích.

Krájeèe zpracovávají:
• chleba
• sýry
• zeleninu
• uzeniny, vaøenou šunku, šunku bez kosti / s kostí 
• èerstvé i vaøené maso
• zmražené maso, ryby

Rysy spoleèné pro všechny krájeèe:
• precizní jemné leštìní a anodizovaná úprava
• vysoký stupeò hygieny
• dlouhá životnost
• velké kované tvrzené ostøí
• ostøí s dlouhou životností
• vìtší modely mají standardnì zabudovaný brousek
• snadné a precizní ostøení
• spolehlivý øemenový pohon
• vysoká spolehlivost, tichý chod a velmi snadná údržba
• 6 asynchronních motorù
• pojezd se pohybuje v samomazném pouzdru, èímž je garantován dlouhotrvající výkon
• CE profesionální krájeèe:
• snadná demontáž pojezdu i ústrojí pro uchycení produktu,
• snadné a bezpeèné èištìní pojezdu,
• bezpeènostní pojistka proti nahodilému spuštìní.
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Nářezové stroje

Gravitaèní náøezové stroje

Vertikální náøezové stroje

Vertikální krájeèe jsou dostupné v nìkolika verzích. V závislosti na své výkonnosti jsou urèeny jak do provozù s nízkým a 
støedním zatížením, tak do provozù s vysokou zátìží nebo nepøetržitého provozu.

Síla plátkù: 
• 13 mm 
• 30 mm

Stroje jsou dostupné v nìkolika verzích. V závislosti na své 
výkonnosti jsou urèeny jak do provozù s nízkým a støedním 
zatížením, tak do provozù s vysokou zátìží nebo nepøetržitého 
provozu. 

Modely urèené pro vysoký stupeò zátìže jsou standardnì 
vybaveny 3 rychlostmi, 3 úrovnìmi nastavení pojezdu, možností 
manuálního režimu krájení, poèítadlem plátkù, nastavením 
požadovaného poètu plátkù s automatickým zastavením. Všechny 
tyto modely jsou vybaveny noži nejvyšší kvality.

Síla plátkù: 
• 0-3 mm 
• 12 mm 
• 13 mm 
• 15 mm 
• 20 mm 
• 30 mm


