
   

Kolbe
Zpracování masa - mlýnky, pily na kos   
a linky.
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Kolbe

KOLBE GmbH z Nìmecka se již déle než 50 let specializuje na výrobu vysoce kvalitních strojù ke zpracování masných výrobkù. 
Nabízí rozsáhlý program mlýnkù a pilek na kosti vhodných pro podniky zpracovávající maso, pro øezníky, supermarkety èi  
velkovýrobnám. Všechny výrobky lze tak rozdìlit do dvou základních kategorií – profi  a super profi  øada.

Pily na kosti 

Profi  øada

Pily na kosti jsou vhodné pro øezníky, obchody a supermarkety. Pily Profi  øady jsou pevné a výkonné stroje vhodné zejména 
pro zpracování masa, ryb, masa s kostí, ať èerstvých èi zmrazených. Vysoce kvalitní ocel strojù splòuje nejvyšší požadavky na 
hygienu, èistìní, bezpeènost pøi práci a pro snadné ovládání uživatelem. Pøesné, èisté øezy masa jsou zajištìny úzkou precizní 
èepelí a vysoce efektivním kotouèem a škrabacím nožem. Pilky jsou ve verzích na stùl èi mobilní k postavení na podlahu.

Super profi  øada

Øada Super profi  nabízí obzvlášť vysoce výkonnou technologii pro použití ve závodech zpracovávající masné výrobky a vìtší 
supermarkety. Rozmanitost a promyšlenost pøíslušenství dovoluje optimální nastavení pracovních podmínek a umožòuje tak 
maximální výstup s maximální kvalitou. Všechny produkty mají moderní design, bezpeèné ovládání, jednoduchou obsluhu 
a èistìní.
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Mlýnky na maso 

Profi  øada

Mlýnky jsou vhodné pro ruèní zpracování masa, obchody èi supermarkety. Stroje jsou charakteristické maximální funkèností 
a nabídkou promyšlených doplòkù. Stroje jsou k dispozici buï s øezacím systémem Enterprise nebo Unger. Mlýnky na maso 
jsou v nabídce v nìkolika verzích:
• pevný stolní model pro èerstvé mleté maso v malých porcích
• vysoce výkonný mlýnek s plnìním ve stolní verzi
• mobilní model na zem

Super profi  øada

Super profi  mlýnky na maso nabízí jak malé, tak vysoce výkonné modely, které vyhovují požadavkùm poloautomatické 
produkce mletého masa a mechanického zpracování masa a výrobì èevapèièi. Mlýnky na maso s mícháním s rùzným 
vybavením a individuálním výkonem a velikostí odpovídají rùzným a individuálním potøebám zákazníka. Stroje jsou vhodné 
ke kombinaci s porcovaèkou, zvláštì pro výrobu mletého masa. Modely jsou vhodné pro velkovýrobny, zpracovatele masa a 
velké supermarkety.
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Linky na mleté maso

Profi  line

Linka na mleté maso kombinuje automatický mlýnek s porcovaèkou na maso a dopravníkovým pásem. Jedná se o ekonomické 
vstupní øešení,  nejvýhodnìjší pro vysoce kvalitní a výkonnou produkci porcovaného mletého masa a èevapèièi. Tato optimální 
synchronizovaná linka nabízí v jednom jediném pracovním procesu kroky mixování, mletí a porcování stejnì jako pøepravu k 
balení. Linka je vhodná jak pro ruèní zpracování, obchody, tak pro supermarkety.

Super profi  line

Linka v øadì super profi  je efektivní øešení pro prùmyslové použití. Nabízí maximální fl exibilitu, kvalitu a výkon pøi výrobì 
mletého porcovaného maso. Linka umožòuje vyrobit porce mletého masa v nìkolika formách (free-fl ow porce, èevapèièi 
nebo tvarovaná forma). Porcovaèka je schopna vyrobit porce v rozmezí 60 až 210 mm dlouhé, posune porce k dávkovaèi 
misek, který automaticky vybere misku a umístí na ni porci masa. Linka pro výrobu mletého masa je vhodná pro velkovýrobny, 
zpracovatele masa a velké supermarkety.


