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Hej på Er. 

Vårt Slipat Pris fortsätter 

såklart under 2017. 

Detta är året då vi på HTW 

satsar mer än någonsin på 

maskiner.  

Vi har upptäckt att fler av 

våra kunder under förra året 

har tagit till sig av vårt 

”Slipat Pris” då vi har haft en 

ökning av förfrågningar och 

även en ökad försäljning  

vilket vi tror kommer att  

fortsätta under 2017. 

Så är ni på gång att investera 

i nya maskiner till rätt pris. 

Passa då på under Slipat Pris, 

eller ställ frågan till oss om 

det är något ni saknar! 

Jörgen Eddebrant 

Gäller vecka 3-4 2017 

SLIPAT PRIS V3-4  

 

2 385 000 SEK 
 

FRAKT TILLKOMMER 

Typ av Hack 

Skålens kapacitet 

Knivaxelns hastighet 

- arbetshast. (ställbar) 

- Fylln. mixhastighet 

(ställbar) 

L- längd  

B - bredd 

H1= höjd med stängt lock 

H2= höjd med öppet lock 

Manöverdosans dimension 

Vikt 

KN-550V 

550  

 

200÷3800(4000)  

(-100)÷(-300)  

3900  

3550  

2400  

3400  

1200/2000/500  

9800 

Konstruktions fördelar*: 

 Rostfritt utförande 

 Vakuum - max. 90% 

 Hög kvalitet och pålitlig för produkter 
såsom korvsmet mm. 

 Hydraulisk lift för 200L skänkvagnar 

 Hydraulisk utkastare 

 Mikroprocessor styrsystem  

 Fullständig kontroll över skär och bland-
ningshastighet 

 Enkel manövrering av utkastaren 

 Många användningsområden 

 Möjlighet att programmera 99 olika pro-
gram 

 Övervakningssystem för att se vilken 
operation i programmet som utförs. 

 Hög rotationshastighet på knivaxeln 

 Främre och bakre locket på skålen är 
hydrauliskt styrda 

 Automatiskt vatten doseringssystem 
(tillval) 

 Knivarna behöver ej justeras mot skålen 

 Effektiv skäregenskap vilket ger en jämn 
smet 

 Termometer 

 Komplett säkerhetssystem 

 Modern och ergonomisk konstruktion 

 Automatiskt centralt smörjningssystem 

Gör det möjligt att producera 

homogeniserat kött. Anpassad 

för att producera alla sorters 

grovlekar på smet med olika 

krav på emulsion.  

SNABBHACK VACUUM TYPHOON 550 LITER 


