
   

Mainca
Zpracování masa - mlýnky, řezací stroje, 
pásové pily, plničky klobás a další.
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Mlýnky

Kompletnì nerezové mlýnky jsou schopny zpracovat všechny druhy masa. Stroje se dá snadno rozebrat na èistìní. Externí 
sekací hlava zabraòuje pøenosu tepla z motoru. Mlýnky jsou k dispozici ve stolní verzi v kombinaci s øezacím systémem Unger  
(jednoduchý, dvojitý & trojitý øez) nebo Enterprise (jednoduchý øez).

Výkony jednotlivých mlýnkù se pohybují v rozmezí:
• 170 kg/h
• 350 kg/h
• 800 kg/h
• 1150 kg/h

Verze vybavení:
• Jednoduchý øez = jednoduchý øezný nùž + kotouè s otvory 

 4,5 mm
• Jednoduchý & dvojitý øez = jednoduchý øezný nùž + 

pøedøezný kotouè + dvojitý øezný nùž + kotouè s otvory  
4,5 mm.

• Jednoduchý, dvojitý & trojitý øez = jednoduchý øezný nùž + 
pøedøezný kotouè + 2 dvojité øezné nože + kotouè s otvory 

 7,8 mm + kotouè s otvory  4,5 mm.

Øezací stroje

Stroje jsou vybaveny dvìma rychlostmi øezacích nožù kombinovanými s dvìma rychlostmi mísy. Stroj lze vybavit vymìnitelnou 
hlavou s tøemi noži, eventuelnì až s šesti. Stroj je schopen zaruèit homogenní texturu produktù, vysokou absorpèní kapacitu 
v pøípadì výroby emulzí, je rovnìž vhodný ke zpracování zmrzlého masa. 

Øezací stroje jsou kompletnì nerezové, kombinují rychlosti nožù a mísy, jsou vybaveny maximem bezpeènostních prvkù:
• brzda motoru v pøípadì zvednutí poklopu, 
• bezpeènostní tlaèítko, 
• motory s tepelnou ochranou,
• vypínaè pro vyprázdnìní a umytí mísy,
• digitální teplomìr.

Kapacita jednotlivých modelù je:
• 9 kg
• 15 kg
• 25 kg

Spoleènost  Mainca byla založena v roce 1971 v Barcelonì. Mainca vyrábí rozmanitou a doplòkovou škálu strojù urèenou 
pro malé a støední øezníky a zpracovatele masa. Øada výrobkù zahrnuje pily na maso, s kostmi nebo zmrazené, hydraulické 
plnièky, míchací stroje, mlýnky, øezací stroje, tvarovací stroje pro hamburgery a karbenátky, krájeèe pro uvaøené maso a plátky.

• Trojitý øez a separaèní zaøízení = pøedøezný kotouè + hvìzdicový nùž pro oboustranný øez + kotouè s otvory  7,8 mm 
+ separaèní nùž + kotouè s otvory  4,5 mm.

• LONG LIFE = vysoce výkonný øezný set ENTERPRISE z dlouhou životností.
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Míchací stroje

Hydraulické plnièky

Hydraulické plnièky jsou vyrobeny z nerezové oceli, pouze víko a píst jsou 
z eloxovaného hliníku, jsou vybaveny samostatnou nádržkou na olej. Stroje 
mají nastavitelnou rychlost a tlak, k dekompresi automatického pístu dojde 
v pøípadì, že lomená páka se uvolní. Píst lze snadno odejmout pro oèistìní.  
 
Možné pøíslušenství:
• nerezové víko a píst
• automatické ON/OFF (pouze u tøífázového motoru
• automatický zpìtný odtah pístu
• porcovaní zaøízení
• dávkovací ventil
• sada kol (dvì blokovatelné)

Vhodné nejen pro zpracování masa, ale i pro jiné suroviny, jako napø. saláty, koøení.  
Míchací stroje zaruèují stejnorodé mixování a hnìtení bez vzduchových kapes, což 
je nezbytné pøi formování váleèkù masa. stroj dobøe absorbuje vodu, lopatky ve 
tvaru T jsou snadno odnímatelné pro oèistìní. Naklápìcí mísa pro vyprázdnìní a 
výpustná zátka usnadòují umytí stroje, který je vyroben kompletnì z nerezavìjící 
oceli. 

Nabízíme stolní modely, model s podstavcem a také míchací stroj model hybrid. 
Tento model je vybaven digitálním programováním pro provedení cyklu míchání a 
mikrospínaèem na ochranném krytu.

Kapacita strojù mùže být:
• 12 kg
• 25 kg
• 65 kg
• 105 kg

Pøíslušenství:
Dávkovací zaøízení na èevapèièi
Porcovací zaøízení vhodné pro výrobu èevapèièi nabízíme jak v manuální, tak v 
pneumatické verzi. K dispozici jsou dva typy tvarovacích sad, muldy, vhodné pro 
manuální model, stejnì jako pro pneumatické zaøízení. Porcovaèky je možné použít 
pro všechny modely plnièky.

Plnièka klobás
Poloautomatické dávkovací a twistovací zaøízení pro plnìní klobás, model PR-250.

Kapacita pístu:
• 10 kg
• 18 kg
• 28 kg
• 48 kg
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Pásové pily

Manuální strojky

Tvarovací stroje
Manuální tvarovací stroje mohou být vybaveny sadou pro tvarování hamburgerù, 
karbenátkù nebo kroket.

Všechny kotouèe jsou zamìnitelné mezi jednotlivými modely. Stroje jsou praktické 
a ekonomické díky jednoduchému designu a použití, výbornì snižují pracovní èas, 
nabízí snadno nastavitelnou tloušťku pro všechny produkty (hamburgery, karbenátky 
èi masové kulièky) až na 40 mm. 

Manuální plnièky
Plnièky jsou vhodné pro menší øeznictví, využití naleznou napø. i u zabijaèek.  Konstrukce 
strojku je z nerezové oceli, píst z plastu, k dispozici ve dvou verzích v závislosti na kapacitì 
modelu – 5 a 10 litrù.

Stroj je vybaven 4 pøírubami:  10 - 20 - 30 a 40mm

Manuální strojky pro výrobu špízù
Strojky jsou urèeny hlavnì pro menší øezníky a zpracovatele masných výrobkù. 
Konstrukce je zhotovena z nerezové oceli a plastu (polyethylen). 
K dispozici jsou 3 rùzné modely pro výrobu 4 špízù: 100 g – 120 g – 130 g. 
Maximální rozmìr špejle délka 245 mm +  3,8 mm. 
Kapacita stroje je pøibližnì 10 litrù, výkon  ± 400 špízù za hodinu.

Pily z nerez oceli jsou ideálním zaøízením pro øezání èerstvého masa s kostí nebo 
zmraženého. Stroje jsou k dispozici ve stolní èi samostatnì stojící verzi, podle 
modelu jsou opatøeny manuální èi automatickou napínací kladkou, kloubovým 
posuvným zaøízením, kontrolou síly krájení, nastavitelným støedním vedením, 
boxem na zbytky a fi xním stolem, který je vybavený sklonem pro jednoduchý 
výstup produktu. 

Pily jsou vybaveny maximálními bezpeènostními prvky – brzda chodu motoru 
bìhem 4 vteøin v pøípadì stlaèení tlaèítka stop nebo otevøení dvíøek.

Délka pásu pily:
• 1750 mm
• 2120 mm
• 2520 mm
• 2930 mm

Výška øezu:
• 23 cm
• 31 cm
• 35 cm
• 40 cm

Tloušťka øezu:
• 20 cm
• 23 cm
• 28 cm
• 31 cm


