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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 20-21 2017 

SLIPAT PRIS V20-21 

 

615 000 SEK 
 

FRAKT TILLKOMMER 

STEPHAN Microcut Maskiner är kompakta och enkla att använda. Den unika 
microskärhuvudprincipen möjliggör fin skärning och emulgeringsprocesser i 
en maskin. Stephan MCH-D maskiner med dubbla skärhuvudsatser är för 
medelstora och stora produktionsvolymer men behöver endast en mycket 
liten plats i fabriken. Den låga inlopps höjden på tratten gör att maskinen 
kan installeras direkt under utgången av en kvarn eller en hack.  
Den klarar nästan alla uppgifter som ingår i produktionen av köttmassor för 
korvproduktion, fin paté, puré, barnmat och liknande fina och släta  
produkter inom kött-och charkindustrin.  
Öka produktionskapaciteten i din hack med hjälp av en Stephan Microcut!  
Det är bara ett steg från att få en jämn och fin produkt. Låt produkten 
rinna från din mixer direkt ner i tratten och tryck på startknappen. Produk-
ten sköter sig själv genom skäraggregatet som ger fina snitt, emulgerar och 
släpps automatiskt i en kontinuerlig process.  
Inget att kontrollera, inget att justera, kan inte bli enklare!  

HUVUDFUNKTIONER : 
 
   MCH-D 150 
- Produkt ingång via tratt  
- Hög hastighet matning på ingångssidan  
- Dubbla skärhuvuden 
- Produktens utloppsrör på toppen av 
maskinen 
- Kraftig maskin ram, flyttbar  
- Star-delta start 
- Värmeaggregatet för elskåpet  
- Underhållsfri huvudmotor  
- Indikation för produkttemperatur vid 
produkt utgång  

STEPHAN MCH-D 150 

EMULSIONSKVARN 


