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HALFAUTOMATISCHE DUBBELCLIPPER

BDC-200 SM
BDC-200 SM: een universele halfautoma sche
dubbelclipper. Onmisbaar in de grotere worstmakerij.
Het grote kaliberbereik (tot ca. 90 mm), maakt deze machine
ideaal voor o.a. rookworst, leverworst, bakleverworst, grillworst,
bakbloedworst, stamppo en, metworst, paardenworst,
kookworst, soepen en droge worst.

VOORDELEN:
a
a
a
a
a

Perslucht aangedreven
Universeel inzetbaar, snelle productwissel
Kan aan iedere vulmachine worden gekoppeld
Gesloten systeem door koppeling aan vulmachine
Lange levensduur door het gebruik van
kwalita ef hoogwaardige materialen
a Onderhoudsarm

WERKING:
De BDC-200 SM is een handbediende dubbelclipper
die wordt aangedreven door perslucht. De clipmachine
wordt mechanisch en elektrisch gekoppeld aan een
vulmachine. Door het openzwenken van het clipgedeelte,
komt de vulpijp vrij te liggen, zodat de darm erop kan
worden gezet. De darm wordt door een remring gehaald.
Deze remring zorgt onder meer voor de juiste productspanning. Het clipgedeelte wordt nu weer dichtgezwenkt
en de eerste clip wordt gesloten door de raﬀerhendel
naar beneden te duwen. Iedere volgende por e zal
vervolgens automa sch worden gevuld, zodra de raﬀerhendel weer in de bovenste posi e is.
De sluitkracht van de clip kan handma g worden ingesteld.
Het standaard pneuma sche mes kan naar wens worden
geac veerd om losse worsten of ke ngpor es te maken.
Om rechte worsten op kunnen te hangen, kan de operator
handma g een lus inleggen. Eventueel kan dit automa sch
door middel van een op onele lussenautomaat. Voor de
produc e van ringworsten (bijv. rookworst) kan de machine
uitgevoerd worden met een automa sche touwdispenser.
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STANDAARD FUNCTIES:
n
n
n
n

Instelbare sluitkracht
Pneuma sch mes
Handma ge lusinleg
Handma g touw doseren voor ringworsten

OPTIES:
n Touwdispenser voor ringworsten
n Lussenautomaat
n Luchtverzorgingsunit met vochtafscheider,
reduceerkraan en olievernevelaar

TECHNISCHE DATA:
Kaliberbereik
Cliptypes
Luchtdruk
Luchtverbruik
Ne o gewicht

ca. Ø 25 - 90 mm
E-210, E-220,
E-230, E-240
6 bar
ca. 5 l per cyclus
ca. 55 kg
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