
   

Sirman
stroje pro 
zpracování masa

Stroje pro zpracování masa - mlýnky, 
pily, plničky klobás, sterilizátory a 
mnoho dalších.
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Stroje pro zpracování masa

Velmi široká výrobní øada produktù jako jsou napøíklad mlýnky, pily, plnièky a míchací stroje. Spolehlivost, 

výkon a odolnost i v tìch nejnároènìjších prostøedích jsou smìrodatné pro vývoj nových produktù a 

øešení. Kromì toho se tyto stroje vyznaèují minimálními nároky na údržbu, èistìní a hygienu, což jsou 

rysy, které jsou charakteristické pro všechny zpracovatelské stroje SIRMAN.

Mlýnky na maso

Nová øada TC Montana má exklusivní patentovaný bezpeènostní kotouè. Sada na mletí je kompletnì vyrobena z nerezové 
oceli a navržena pro vysokou výkonnost. 

Mlýnek pracuje preciznì i za pøedpokladu, 
že je produkt zpracováván dvakrát èi dokonce vícekrát.

Výkon: 
• 700 kg/h 
• 800 – 1000 kg/h 
• 1200 – 1300 kg/h

Øadu mlýnkù tvoøí jak malé stolní modely, tak vysoce výkonné stroje vybavené podstavcem. Stroje vynikají nerezovou 
konstrukcí, nerezovou mlecí hlavou navrženou pro vysoký výkon, která mùže být zcela demontována pro snadné èistìní. 
Modely jsou vybaveny efektivními ventilovanými motory pro nepøetržitý provoz.

Výkon: 
• 300 kg/h 
• 350 kg/h 
• 650 kg/h 
• 700 kg/h
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Stroje pro zpracování masa

Mlýnky na maso s chlazením 

Jedná se o inovativní extrémnì robustní mlýnky s chlazením. V nabídce jsou dva typy chladících mlýnkù, jejichž vlastnosti 
vycházejí z výrobních øad mlýnkù na maso. 

Mlýnky jsou navíc vybaveny chladicím hrdlem pro plnìní produktu a hlavou pro mletí. Tyto modely se vyznaèují zejména velmi 
nízkými požadavky na údržbu stroje.

Ústrojí pro tvarování hamburgerù

Pøídavné ústrojí pro mlýnky na maso pro tvarování hamburgerù o rùzných rozmìrech a tvarech – kulatý, oválný, masové 
kulièky nebo tvary vyrobené na zakázku.
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Stroje pro zpracování masa

Mlýnky na maso s mícháním

Stroje kombinují mlýnek a míchání, pøièemž mají pevnou nerezovou konstrukci a 
dva nezávislé motory pro mlýnek a míchaèku. Sada na mletí je kompletnì vyrobena 
z nerezové oceli a navržena pro vysoký výkon. 
Mlýnek pracuje preciznì i za pøedpokladu, že je produkt zpracováván dvakrát 
èi dokonce vícekrát. Víko míchání je opatøeno vzduchovými písty pro usnadnìní 
otevírání a vybaveno bezpeènostním mikrospínaèem. 
Øezný systém i lopatky míchání lze snadno demontovat bez použití nástrojù. Souèástí 
standardních doplòkù je podstavec s nerezovými koleèky a brzdou.

Volitelným pøídavným doplòkem je ústrojí pro 
tvarování hamburgerù, rùzných velikostí a tvarù: 
• kruh
• ovál 
• ètverec 
• noha kuøete
• masové kulièky
• nastavitelný disk pro kruh i ovál

Míchací stroje

Míchací stroje jsou nabízeny v nìkolika verzích a dle vybavení vhodné pro míchání salátù, koøení, èerstvého masa nebo pro 
velmi tuhé smìsi jako jsou brambory a mouka. 
Modely jsou vyrobeny z nerezové oceli, pøièemž v závislosti na své kapacitì mohou zpracovat: 30, 50, 80, 120, 180 kg smìsi. 

Stroje mají bezpeènostní spínaè na víku a sklopný zásobník. Velmi snadná obsluha i údržba. 
Nejvìtší modely mají demontovatelná nerezová míchací ramena.
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Stroje pro zpracování masa

Plnièky klobás

Manuální a hydraulické plnièky

Manuální plnièka má nerezový trup a válec, robustní válec s dvojitým svaøováním na spodní 
desce, nylonové písty s ventilem pro odpadní vzduch. Stroj je ve standardní výbavì dodáván 
se 3 nylonovými plnicími tubusy, fi xaèní svorkou a dvourychlostní pøevodovkou. 

Kapacita válce: 
• 8 l 
• 12 l 
• 16 l

Hydraulická plnièka klobás má jednoduchou konstrukci, ale je souèasnì 
vyrobena z vysoce kvalitních materiálù. 
Stroje se vyznaèují robustní nerezovou konstrukcí, která je koncipována pro 
snadné èištìní.  

Kapacita válce: 
• 16 l 
• 30 l 
• 50 l

Vertikální hydraulická plnièka klobás

Vyrobeno výhradnì z nerezové oceli, pøièemž stroj mùže být zcela rozebrán pro 
potøeby èištìní, a to bez použití nástrojù. 

Stroj je vybaven nerezovým krytem a pístem, hermetickou ochranou hydraulického 
válce, automatickým systémem pro návrat pístu po zastavení motoru. Obsluha i 
èištìní stroje jsou velmi nenároèné. 

Kapacita válce: 
• 15 l 
• 25 l 
• 35 l 
• 55 l
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Stroje pro zpracování masa

Pily na kosti

Sterilizátory

Stroje mají moderní design, jsou bezpeèné, spolehlivé a nenároèné na 
obsluhu. Kryty i pracovní plocha jsou zhotoveny z nerezové oceli. Snadné 
a pøesné nastavení kladky, jak výškovì tak i pro levý nebo pravý sklon, 
zajišťuje lepší kontakt s ostøím. 

Stroje jsou vybaveny ramenem pro pøítlak produktu, kalibraèní deskou. 
Obsluha i èištìní stroje jsou velmi nenároèné.

Délka pásového ostøí: 
• 1650 mm 
• 1840 mm 
• 2020 mm 
• 2400 mm 
• 3100 mm

Sterilizátory UV jsou vyrobeny z nerezové oceli, pøièemž komora je uza-
vøena kouøovými dvíøky z plexiskla. 
Vyjímatelný prùhledný plexisklový držák na nože usnadòuje hygienu a 
umožòuje sterilizaci, aniž by nože musely být otáèeny.

Liquid sterilizátor je vhodný pro skladování jakéhokoliv typù nožù, 
které jsou dezinfi kovány pomocí kapaliny TEGO SI. 
Pøístroj má trup z ušlechtilé oceli a polyetylenový kryt.

Elektrický sterilizátor je vybavený pøipojením pro pøívod a odtok 
vody, který je regulován 2 kohoutky, aby se zabránilo pøeteèení. 
Automatická regulace teploty pøi 90 °C.
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Stroje pro zpracování masa

Vakuové stroje

Zcela mimoøádná konstrukce vakuových strojù redukuje rozmìry stroje 
a zlepšuje jeho obsluhu. Objemný kryt z velmi robustního tvarovaného 
plexiskla, snadno vyjmutelná svaøovací lišta.  
Elektronický øídicí systém je vybavený volitelným výbìrem 6 jazykù, 
nastavením parametrù svaøování, nastavením èasu vakua a plynování, 8 
programy uloženými v pamìti. Stroje jsou uživatelsky pøíjemné a zajišťují 
velmi snadné intuitivní ovládání.

Volitelné pøíslušenství: 
• možnost vstøikování plynu
• mìkký vzduch
• pojízdný podstavec

Stroje pro tepelné svaøování

Rám z nerezové oceli, formátové sady dle misek zákazníka. Plnì vyjímatelný 
šuplík, elektronický èasovaè svaøování, automatické ovládání odøezu fólie. 

Umístìní senzoru na šuplíku umožòuje automatické svaøování.

Ruèní balièka pro balení do prùtažné fólie

Tyto poloautomatické balicí stroje jsou urèeny pro balení masa, sýrù, 
tìstovin, ovoce a zeleniny. Stroje nabízí rychlé hygienické balení pro 
supermarkety, øeznictví, lahùdky a ostatní provozy, kde potøebují 
obchodníci rychle a bezpeènì balit èerstvé potraviny. 
Odøez fólie je zajišťován pomocí nízkonapìťového vyhøívaného drátu, 
trup stroje je z nerezové oceli.

Strojky pro lisování / tvarování hamburgerù

Jednoduchý a kompaktní lis na karbanátky se zaobleným designem, 
vestavìný držák plechù, gumové stojné nohy.

Prùmìr formy: 
• 100 mm 
• 130 mm 
• 150 mm 
• 180 mm
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Stroje pro zpracování masa

Manuální strojek pro naklepání masa

Pracovní stoly

Jedná se o manuální strojek pro rozklepání / naklepání masa. Trup 
strojku stejnì jako jeho veškeré díly jsou zhotoveny z nerezové oceli. 

Plynulý chod stroje eliminuje trhání vláken masa i pøípadnou zmìnu 
tvaru masa, pøièemž fi nálním výsledkem je na pohled jemné maso, 
které se snadno pøipravuje a žvýká. Pracovní deska je 300 x 450 mm.

Snadná demontáž, montáž a èištìní sady nožù (v podstatì se jedná 
o 32 samostatnì snímatelných vymìnitelných proužkù ostøí, není 
potøeba mìnit celou sadu). 

Jsou vhodné pro pøípravu / zpracování masa, ryb, zeleniny a jakýchkoliv dalších produktù. 

Stoly pro pøípravu jsou nezbytným vybavením pro øezníky, obchodníky s rybami, prùmyslové podniky pro zpracování masa, 
hotelové, školní i restauraèní kuchynì. Polyethylenové øezné desky jsou nesavé, antibakteriální a snadno se èistí, pøièemž 
nedochází k tupení a poškození nožù pøi práci. 

Rám pracovního stolu je vyroben z eloxovaných hliníkových trubek vyztužených pozinkovanou ocelí pro dosažení lepší 
stability a pevnosti. K dispozici standardní výrobní øada i stoly vyrobené na zakázku, a to vèetnì nebo bez spodního regálu.


