
ΖΥΓΟΚΟΠΤΙΚΑ

Ογκομετρικό ζυγοκοπτικό
Ογκομετρικό μηχάνημα κοπής που λειτουργεί με τη χρήση δύο εμβόλων από τα οποία το 
πρώτο προωθεί τη ζύμη στο θάλαμο ζυγίσματος. Ο θάλαμος ανάλογα με τη ρύθμιση του 

κόβει τη ζύμη στο επιθυμητό βάρος.  Η ρύθμιση για το επιθυμητό βάρος γίνεται πολύ εύκολα 
μέσω του ειδικού ρυθμιστή που βρίσκεται στο εμπρός μέρος του μηχανήματος.

Το σασί του μηχανήματος είναι κατασκευασμένο από χάλυβα πάχους 10mm με ανεξάρτητη 
κίνηση στην ταινία του μηχανήματος και ανοξείδωτη χοάνη  χωρητικότητας 160 κιλών.

Όλα τα κινούμενα μέρη του μηχανισμού κοπής λιπαίνονται μέσω  ειδικής αντλίας νέου τύπου 
η οποία προσφέρει τη σωστή λίπανση χωρίς προβλήματα στη λειτουργία της αλλά και του 

μηχανήματος.   Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με ανακύκλωση του λαδιού που χρησιμοποιεί 
κάνοντας οικονομία στην κατανάλωση και προσφέροντας καθαρότερο χώρο λειτουργίας.  

Έχει δυνατότητα κοπής από 60 γραμ. έως και 1650 γραμ. και παραγωγή 900 τμχ/ώρα.
Το μηχάνημα συνοδεύεται από την ταινία μεταφοράς (μεταφορέας) η οποία μπορεί να 

οδηγήσει τη ζύμη στην μηχανή πλάσεως ή στον πάγκο εργασίας.

Απορροφητικό ζυγοκοπτικό
Η νέα σειρά απορροφητικών ζυγοκοπτικών της ΜΠΑΣΑΣ Α.Ε. προσφέρει αξιόπιστη 

λειτουργία.  Τα απορροφητικά ζυγοκοπτικά  έχουν ανοξείδωτη εξωτερική κατασκευή και 
φέρουν σύστημα στρογγυλοποίησης στη ταινία εξόδου.  Το σύστημα λίπανσης γίνεται μέσω 

ειδικής αντλίας και μέσω ανακύκλωσης του λαδιού που χρησιμοποιείται.
Έχουν δυνατότητα παραγωγής 1080 έως 2400 τμχ/ώρα.
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ΖΥΓΟΚΟΠΤΙΚA
Τύπος

ZKA-80

ZKA-90

ZKA-110

ZK-16

ZKA-120

ZKA-135

ZKA-160

Δυνατότητα
Κόπης

30-300 gr

60-1350 gr

40-400 gr

60-600 gr

100-1000 gr

140-1400 gr

450-2000 gr

Ισχύς

1.5 kw

1.5 kw

1.5 kw

1.5 kw

1.5 kw

1.5 kw

1.5 kw

Τάση
σύνδεσης

400V

400V

400V

400V

400V

400V

400V

Βάρος

595 kg

450 kg

450 kg

450 kg

450 kg

450 kg

450 kg

Διαστάσεις
Πλάτος΅Βάθος΅Ύψος

70x140x160cm

65x185x150cm

65x185x150cm

65x185x150cm

65x185x150cm

65x185x150cm

65x185x150cm


