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VA 804
Totalmente automatizado

- Design geral baixo
- Diferentes comprimentos de carruagem e correias transportadoras (depende do 
modelo)
- Colocação automática com remo feito de aço inoxidável especial
- Corrente de transporte com elos de corrente de aço inoxidável (patenteado)
- Fatiadora totalmente automática para a área do balcão, para grandes cozinhas, 
fabricação industrial ou catering - disponível com e sem correia transportadora
- Painel de controle intuitivo com teclado de membrana à prova de gotejamento
- Lâmina de aço totalmente cromada dura, lisa, de giro livre, Ø 300 mm
- Motor livre de manutenção com sistema de resfriamento de ar para operação contínua
- Movimentação automática do carro e unidade de alimentação de produto
- Fricção mínima graças à bainha da lâmina estreita e placa de cobertura da lâmina 
fechada
- Propriedades de deslizamento excepcionais e corte limpo e consistente devido ao 
revestimento Cera 3 e ranhuras de guia precisas no batente, placa de cobertura da 
lâmina e carro
- Empilhe até 4 bandejas
- No sentido longitudinal e compartimentos cruzados, variável até 4 linhas e bandeja 
redonda

RECURSOS E CARACTERÍSTICAS

Limpeza a carruagem pode ser dobrada 
para baixo  

Potência do 
motor  

500 walt /230 V ~ alternado ou 
400 V ~ trifásico 

Comprimento 
do corte 

250 mm 

Dimensões 
externas 

600 x 1060 x 500 mm  

Área de 
trabalho  

700 x 1100 x 640 mm 

Período 
operacional  

corrida contínua  

 

Nível de ruído de 
emissão 

<69dBA 

Velocidade da lâmina  229 U/min 
Lâmina 300 mm 
Espessura da fatia  0,5 – 10 mm 
Peso 70 Kg  
Pegada 540 x 440 mm 
Acessórios  escova de limpeza robusta  

amolar de lâmina de 2 discos 
removível e óleo especial  
óleo especial  

 


