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Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios / Opções

Aço Inoxidável AISI 304 

Picar carne fresca, refrigerada ou cozidos

Automático

Bandeja de grande capacidade / Protecção de segurança segundo normas internacionais / 
Transmissão directa, simples e livre de problemas /
Construída de acordo com a Directiva Europeia 2006/42/CE /
Operação silenciosa / Não necessita de manutenção / Mecanismos de segurança com paragem de emergência /
Transmissão com moto-redutor / Arranque através da “Estrela-triângulo” / 
Fornecido com 3 placas, 2 lâminas (4x4), 1 lâmina (4x8), 1 chave extractora de hélice, 1 empurrador de carne e 
1 manual de instruções /

70 L: 700x1060x980mm / 105 L: 730x1190x1070mm / 160 L: 870x1540x1240mm

Versões disponíveis: 70 L, 105 L e 160 L / Pode ser construida com uma hélice especial para carnes delicadas

Função

Especificações

Estrutura
Accionamento

Dimensões

Acessórios / Opções

86 L: 1310x705x1325mm / 120 L: 1435x880x1435mm

Versões disponíveis: 86L e 120 L / O sistema de corte pode ser equipado com um desnervador

Picar carne fresca, refrigerada ou cozidos

Aço Inoxidável AISI 304 
Semiautomático

Grande capacidade / Protecção de segurança segundo normas internacionais /
Construída de acordo com a Directiva Europeia 2006/42/CE /
Operação silenciosa / Não necessita de manutenção / Mecanismos de segurança com paragem de emergência /
Transmissão com moto-redutor / Arranque através da “Estrela-triângulo” / 
Fornecido com 3 placas, 2 lâminas, 1 chave extractora de hélice / 
Desenhado para o processamento industrial de carnes frescas ou congeladas, frutas, peixe, etc /
Fácil de limpar e de manter segundo os padrões de higiene devido à sua superfície lisa /

PICADORA - MONOBLOC

PICADORA - SEMIAUTOMÁTICA



Vista em Perspectiva

Vista em Perspectiva
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Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios / Opções

Aço Inoxidável AISI 304 

Picar carne fresca, refrigerada ou cozidos

Automático

Grande capacidade / Protecção de segurança segundo normas internacionais /
Não necessita manuntenção / Silenciosa / Resulta num produto granulado e homogéneo /
Construída em conformidade com a Directiva Europeia 2006/42/CE /
O seu desenvolvimento tecnológico, combinado com os melhores materiais e um excelente acabamento,
garantem resultados de trabalho excepcionais em cada fase / Botão Stop de emergência /
Fornecido com 1 velocidade / engrenagem e opcionalmente com 2 velocidades / engrenagens /
Fornecido com um conjunto de placas e lâminas, completo com todos os acessórios /
Armário eléctrico e painel de controlo a 24V /

140/225 L: 1250x1090x1335mm / 225 L: 1355x1345x1645mm / 340 L: 1665x1600x1650mm 

Versões disponíveis: 140/225L, 225L e 340L / O sistema de corte pode ser equipado com um desnervador

Função

Especificações

Estrutura

Dimensões

Acessórios / Opções

300 L: 845x1655x1600mm / 450 L: 2154x1200x1880mm / 800 L: 1350x2500x2150mm

Versões disponíveis: 300 L, 450 L e 800 L.

Mistura diferentes peças de carnes e gorduras, frecas e congeladas (até-12ºC) e procede ao seu corte

Aço Inoxidável AISI 304 

Fase de pré-mistura manual ou em ciclos automáticos / Resultado Homogéneo /
Corte granulado, limpo e fluído /
Construída de acordo com a Directiva Europeia 2006/42/CE /
Operação silenciosa / Não necessita de manutenção / Mecanismos de segurança com paragem de emergência /
Fornecida com 1 velocidade/engrenagem e com opção de 2 velocidades/engrenagens /
Processo de pré-mistura totalmente automático / Armário eléctrico e painel de controlo a 24V /
Fornecido com 3 placas e 2 lâminas /

PICADORA - AUTOMÁTICA

PICADORA - PRÉ-MISTURADORA
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Função

Especificações

Accionamento
Estrutura

Dimensões

Acessórios / Opções

Aço Inoxidável AISI 304 

Amassar rapidamente e homogeneamente todo o tipo e género de carnes

Automático

Recipiente basculante / Fácil descarga e limpeza / Silenciosa / Simples e confiável /
Construída de acordo com a Directiva Europeia 2006/42/CE /
Operação silenciosa / Não necessita de manutenção /
Amassadora com braço central tipo “T” de dupla rotação /
Adequada para produzir até 70% da sua capacidade em litros (dependendo do tipo de produto) /
Transmissão por moto-redutor / Adequado para massajar trazendo os braços da tigela /
Construída de modo a poder retirar os braços para uma fácil limpeza /

50 L: 690x375x735mm / 100 L: 957x445x948mm / 150 L: 1070x490x1098 / 250 L: 1290x620x1270mm / 
300 L: 2650x1055x1430mm

Versões disponíveis: 50 L, 100 L, 150 L, 250 L e 300 L

Função

Especificações

Estrutura

Accionamento

Dimensões

Acessórios / Opções

50 L: 745x575x975mm / 100 L: 970x655x1300 / 150 L: 1260x815x1582mm / 
150L: 2042x815x1582mm / 300 L: 2870x720x1605mm

Versões disponíveis: 50 L, 100 L, 150 L, 150 LE e 300 L

Aço Inoxidável AISI 304 

Automático

Robusto e eficaz / Silencioso / Fácil de usar / Tampa de metacrilato para observação do processo /
Construída a partir de materiais que garantem maior durabilidade e higiene /
Modelo muito utilizado em laboratórios de grandes salsicharias e pequenos estabelecimentos de carne, que 
desejem desenvolver produtos curados de qualidade /Amassadora com braço central tipo “T”  /
Adequada para produzir até 70% da sua capacidade em litros (dependendo do tipo de produto) /
Transmissão por moto-redutor / Adequado para massajar trazendo os braços da tigela /

AMASSADORA SEM VÁCUO

AMASSADORA A VÁCUO

Amassar rapidamente e homogeneamente todo o tipo e género de carnes / Extracção do ar intermolecular e 
aumento da densidade da mistura / Evitar a oxidação da gordura e acelerar o tempo de secagem



Vista Frontal

Vista em Perspectiva (Pás em Z) Vista em Perspectiva (Pás em T)
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Função

Especificações

Accionamento

Estrutura Aço Inoxidável AISI 304 

Amassar rapidamente e homogeneamente

Automático

Preparada para trabalhar com injecção de Co2 ou azoto líquido/
Mantêm o produto arrefecido e à temperatura selecionada

Função

Especificações

Estrutura

Accionamento

Dimensões

Acessórios / Opções

300 L: 1695x720x1605mm / 600 L: 2425x1140x2040mm / 
1000 L: 2740x1175x2225mm / 1500 L: 3270x1170x2430mm

Versões disponíveis : 300 L, 600 L, 1000 L e 1500 L

Aço Inoxidável AISI 304 

Automático

Amassador de dupla pá / Tampa de metacrilato para observação do processo / Pás em forma de “T” ou “Z” /
Pás movem-se em sentidos contrários e em velocidades diferentes / Apropriado para todos os produtos

AMASSADORA CRIOGÉNICA A VÁCUO

AMASSADORA A VÁCUO COM DUPLA PÁ

Amassar rapidamente e homogeneamente



Vista em Perspectiva

Cutter 120 Cutter 150
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Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios / Opções

Aço Inoxidável AISI 304 

Versões disponíveis: 35 L , 50 L , 75 L e 75 (Compacto 100m/s) / 75 (Compacto 140 m/s)

35 L: 1045x865x1560mm / 50 L: 1185x980x1785mm / 
75 L, 75 (Compacto 100m/s) e 75 (Compacto 140m/s): 1300x1050x1715mm 

Cortar rapidamente e homogeneamente

Automático

Modelo dirigido para pequenas e descontinuas produções que requerem total adaptabilidade do equipamento 
a diversos processos / Construída a partir de materiais que garantem maior durabilidade e higiene /
Máquina de alta performance / Versátil, sólida e segura /
Construída de acordo com a Directiva Europeia 2006/42/CE /
Cabeça desenhada para 3 lâminas (Cut-35) e um máximo de 6 lâminas (Cut-50), com sistema de controlo e 
balanceamento dinâmico / Mecanismos de segurança com paragem de emergência /
Cobertura de lâminas manual / Calha de drenagem para processos de limpeza /
Máquina fornecida com 3 lâminas (Cut-35), 6 lâminas (Cut-50) e acessórios /

Função

Especificações

Estrutura

Accionamento

Dimensões

Acessórios / Opções

120 L: 2210x1450x1750mm / 120 (Compacto 100m/s): 2210x1450x1750mm / 120 (Compacto 140m/s): 2210x1450x1750mm
150 L: 2300x1470x1750mm / 150 (Compacto 100m/s): 2300x1470x1750mm / 150 (Compacto 140m/s): 2300x1470x1750mm

Versões disponíveis: 120 L , 120 (Compacto 100m/s) , 120 ( Compacto 140m/s) , 
150 L , 150 (Compacto 100m/s) e 150 (Compacto 140m/s)

Aço Inoxidável AISI 304 

Automático

Modelo dirigido para produções descontínuas que requerem total adaptabilidade do equipamento a diversos 
processos / Construída a partir de materiais que garantem maior durabilidade e higiene /
Máquina de alta performance / Versátil, sólida e segura

CUTTER ATMOSFÉRICO PARA PEQUENAS PRODUÇÕES

CUTTER ATMOSFÉRICO PARA MÉDIAS PRODUÇÕES

Cortar rapidamente e homogeneamente



Cutter 500 L

Cutter 200 LCutter 300 L

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios/Opções

Cortar rapidamente e homogeneamente

Automático

Aço Inoxidável AISI 304 

Modelo dirigido para produções descontínuas que requerem total adaptabilidade do equipamento a diversos 
processos / Construída a partir de materiais que garantem maior durabilidade e higiene /
Máquina de alta performance / Versátil, sólida e segura

Versões disponíveis: 
200 L, 200 (Compacto 100/s), 200 (Compacto 140m/s)
300 L, 300 (Compacto 100/s), 300 (Compacto 140m/s)
500 L, 500 (Compacto 100/s), 500 (Compacto 140m/s)

200 L: 3120x1630x2475mm / 200 (Compacto 100m/s): 3120x1630x2475mm / 200 (Compacto 140m/s): 3120x1630x2475mm / 
300 L: 3350x1900x2800mm / 300 (Compacto 100m/s): 3350x1900x2800mm / 300 (Compacto 140m/s): 3350x1900x2800mm /
500 L: 4100x2595x3400mm / 500 (Compacto 100m/s): 4100x2595x3400mm / 500 (Compacto 140m/s):4100x2595x3400mm
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CUTTER ATMOSFÉRICO DE GRANDES DIMENSÔES



Cutter Vácuo 300

Cutter Vácuo 500

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios/Opções

Cortar rapidamente e homogeneamente

Automático

Aço Inoxidável AISI 304 

Modelo dirigido para produções industriais / Máquina com a mais alta performance
Construída a partir de materiais que garantem maior durabilidade e higiene /
Diversas velocidades de corte/mistura / Versátil, sólida e segura / Painel de controlo com microprocessador
Controlo da temperatura do produto / Contador de rotações / Aumenta a densidade do produto / 
Evita bolhas de ar / Ajuda a preservar o produto e acelera a sua cura / Evita a oxidação das gorduras /
Retém mais tempo o aroma /
Com o calor melhora a estabilização da massa mesmo com fórmulas de pouca proteina

Versões disponíveis: 
Cut-Vac 200 (Compacto 100m/s) , Cut-Vac 200 (Compacto 140m/s)
Cut-Vac 300 (Compacto 100m/s) , Cut-Vac 300 (Compacto 140m/s)
Cut-Vac 500 (Compacto 100m/s) , Cut-Vac 500 (Compacto 140m/s)

Cut-Vac 200 (Compacto 100m/s): 2750x2750x2350mm / Cut-Vac (Compacto 140m/s): 2750x2750x2350mm
Cut-Vac 300 (Compacto 100m/s): 3080x2300x2830mm / Cut-Vac (Compacto 140m/s): 3080x2300x2830mm
Cut-Vac 500 (Compacto 100m/s): 3600x2730x3100mm / Cut-Vac (Compacto 140m/s): 3600x2730x3100mm
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CUTTER A VÁCUO PARA PRODUÇÕES INDUSTRIAIS



Enchedora sem mão automática

Enchedora com mão automática

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios/Opções

Enchimento Directo / Usadas nas mais variadas transformações de carne (Chouriço, farinheira, morcelas, etc)

Automático

Aço Inoxidável AISI 304 

A transmissão do rotor trabalha com motor servo planetário /
A transmissão do rotor trabalha directamente com um motor servo /
Ambos os motores são controlados electronicamente pelo que a manutenção é quase desnecessária /
Pode porcionar de 5 a 2000g / Construída em conformidade com a Directiva Europeia 2006/42/CE /
Sistema de alimentação de carne por rotor de 10 pás /
Alavanca (de joelho) para ajustar a altura e posição /
Fácil extracção do sistema de alimentação do rotor para limpeza / 
Fácil conexão a diferentes formadoras /
Grupo de vácuo protegido por um filtro condensador com dispositivo de segurança de bomba de stop /
Fornecido com os seguintes acessórios: 
3 tipos de funil. 1 conjunto de ferramentas. 2 pás suplentes e manual de instruções /

Versões disponíveis: 
Ec-18 (85L), Ec-18 (120L), Ec-18 (250 L) 
Opções disponíveis:
Misturador e mão automática para carnes curadas elaboradas
Conexão com diferentes formadoras (hambúrgueres, croquetes, almôndegas)

Ec-18 (85 L Capacidade): 980x675x1810mm
Ec-18 (120 L Capacidade): 980x675x1915mm
Ec-18 (250 L Capacidade): 980x675x2100mm
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ENCHEDORAS AUTOMÁTICAS



Enchedora Ec-50

Conjunto de Porcionador de carne picada, Módulo de picado e Enchedora

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Acessórios/Opções

Enchimento Directo / Usadas nas mais variadas transformações de carne (Chouriço, farinheira, morcelas, etc)

Automático

Aço Inoxidável AISI 304 

Rotor de 7 ou 14 lâminas / Hélice independente e velocidade variável /
A máquina é fornecida com um carregador / Porciona de 10 a 10.000gr /
Construída em conformidade com a Directiva Europeia 2006/42/CE /
Sistema de alimentação de carne por rotor de 7 ou 14 pás /
Alavanca (de joelho) para ajustar a altura e posição /
Fácil extracção do sistema de alimentação do rotor para limpeza / Fácil conexão a diferentes formadoras 
/Grupo de vácuo protegido por um filtro condensador com dispositivo de segurança de bomba de stop 
/ Velocidade da hélice de fornecimento variável e independente /
Fornecido com os seguintes acessórios: 
3 tipos de funil. 1 conjunto de ferramentas. 2 pás suplentes e manual de instruções /

Versões disponíveis: 
Ec-50 (250 L) , Ec-50 (340 L)
Opções disponíveis:
Misturador e mão automática para carnes curadas elaboradas
Conexão com diferentes formadoras (hambúrgueres, croquetes, almôndegas)

Ec-50 (250 L Capacidade): 1950x1355x1810mm
Ec-50 (340 L Capacidade): 1950x1355x1810mm
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ENCHEDORAS AUTOMÁTICAS



Vista em Perspectiva

Vista em Perspectiva

10

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura Aço Inoxidável AISI 304 

Fatiar e empilhar carnes curadas, carnes frescas e queijos

Automático

Transportador de saída que ajuda a descarga manual do transportador para o empacotador/ 
Opções de apresentação do corte: Corte individual fino, Corte individual grosso, Empilhado, Pilha escalonada, 
Escalonado, Escalonado sem fim, Dobrável
Número de cortes variável / Transportador de saída com ajuste de altura / Até 600 cortes por minuto
Sistema de corte de rotação orbital ou circular, com com motores independentes e de velocidade variável /
Construída em conformidade com a Directiva Europeia 2006/42/CE /
O produto a ser cortado é ligado a uma carruagem de preensão com manipulação automática 
pneumática / Botões de pausa, reiniciar ciclo ou descarga do produto do tapete transportador /
Fácil ajuste de todas as configurações usando o ecrã touch colocado no painel de controlo com 
capacidade para 50 receitas /

Função

Especificações

Estrutura

Accionamento

Aço Inoxidável AISI 304 

Automático

Corte regulável entre 0.1mm e 50mm / Velocidade máxima de 600 ciclos/min / 
Faca circular de 460mm ou 470mm de diâmetro para produtos de comprimento máximo de 1.200mm
Incorpora ou não balança de pesagem dinâmica / Unidade de eliminição / Transportador / 
Dispositivo que coloca filme entre as fatias

FATIADORA FILET-611

FATIADOR CORFIL-600

Fatiar e empilhar enchidos e queijos frios



Vista Frontal

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Acessórios/Opções

Fatiar e empilhar enchidos e queijos

Automático

Aço Inoxidável AISI 304 

Construída de acordo com Directiva Europeia 2006/42/EC / Pinça pneumática
Faixa de porcionamento de 250mm de comprimento / 
Faixa de separação de 500mm de comprimento / Faixa basculante automática /
Pistões pneumáticos com pressão, regulados através do painel de controlo, para fixar o produto a ser cortado /
Empilhamento em forma de livro, empilhado, empilhado escalonado e separado individualmente / 
Ajuste regulável do número de fatias em cada grupo / Ajuste regulável do comprimento do empilhamento /
Ajuste regulável do espaçamento entre empilhamentos / 600 Cortes por minuto / 
Sistema de corte , orbital ou circular, com motores independentes / Ecrã tátil no painel de controlo

Opções:
Ref. ITE0600002C:
Colocação de papel intercalar de 220mm de largura máxima
Possibilidade de 2 trabalhos paralelos de 100mm/Unidade
Ref. ITE0600003C:
Escala de pesagem dinâmica
Mesa de pesagem 450mm de comprimento
Mesa de pesagem de 400mm de largura
80-100 porções/minuto
Peso máximo por porção de 1000g
Ref. ITE0600009C:
Faixa braço oscilante de 500mm de comprimento
Ref. ITE0600004C:
Faixa discriminadora lateralmente
Largura de 300mm e comprimento de 500mm
Descartes laterais inferiores na mesma fita
Deslocamento com desvio lateral de 100mm
Ref. ITE0600006C:
Faixa de porpoções superiores rejeitadas para verificação manual de 2000mm de comprimento
Ref. ITE0600007C:
Design de porções
Faixas de recolha de movimentos por interpolação para apresentação do produto em pratos redondos
Diversas figuras programáveis 
Software de  design de porções
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FATIADORA FILET-620



Vista Frontal

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Acessórios/Opções

Fatiar e empilhar enchidos e queijos

Automático

Aço Inoxidável AISI 304 

Construída de acordo com Directiva Europeia 2006/42/EC / Pinça pneumática
Faixa de porcionamento de 250mm de comprimento / 
Faixa de separação de 500mm de comprimento / Faixa basculante automática /
Pistões pneumáticos com pressão, regulados através do painel de controlo, para fixar o produto a ser cortado /
Empilhamento em forma de livro, empilhado, empilhado escalonado e separado individualmente / 
Ajuste regulável do número de fatias em cada grupo / Ajuste regulável do comprimento do empilhamento /
Ajuste regulável do espaçamento entre empilhamentos / 650 Cortes por minuto / 
Sistema de corte , orbital ou circular, com motores independentes / Ecrã tátil no painel de controlo /
Remoção automática de partes residuais do produto final / Detecção e correção automática de pacotes incompletos

Opções:
Ref. ITE0600002C:
Colocação de papel intercalar de 220mm de largura máxima
Possibilidade de 2 trabalhos paralelos de 100mm/Unidade
Ref. ITE0600003C:
Escala de pesagem dinâmica
Mesa de pesagem 450mm de comprimento
Mesa de pesagem de 400mm de largura
80-100 porções/minuto
Peso máximo por porção de 1000g
Ref. ITE0600009C:
Faixa braço oscilante de 500mm de comprimento
Ref. ITE0600004C:
Faixa discriminadora lateralmente
Largura de 300mm e comprimento de 500mm
Descartes laterais inferiores na mesma fita
Deslocamento com desvio lateral de 100mm
Ref. ITE0600006C:
Faixa de porpoções superiores rejeitadas para verificação manual de 2000mm de comprimento
Ref. ITE0600007C:
Design de porções
Faixas de recolha de movimentos por interpolação para apresentação do produto em pratos redondos
Diversas figuras programáveis 
Software de  design de porções
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FATIADORA FILET-650



Módulo de Picado - Vista em Perspectiva

Conjunto de Porcionador de carne picada, Módulo de picado e Enchedora

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Picar os mais variados produtos / Conectado directamente à saída da enchedora

Automático

Aço Inoxidável AISI 304 

Liga directamente à enchedora e ao porcionador / 
Ideal para preencher bandejas comerciais padrão com carne picada / 
Separador automático que separa os nervos e partes rijas do produto / 
Técnica que possibilita uma menor cadeia de produção, alto grau de evacuação de produtos e corte raso com 
perfeita distribuição de partículas / Menor tempo de cura / Melhor qualidade / Menos custos /
Velocidade progressiva regulável 

MP-130: 1080x660x1070mm
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MÓDULO DE PICADO



Porcionador - Vista em Perspectiva

Conjunto de Porcionador de carne picada, Módulo de picado e Enchedora

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Dividir nas porções desejadas os produtos que saem do módulo de picado

Automático

Aço Inoxidável AISI 304 

Máquina de alta performance / Diferentes pesos e comprimentos das porções / 
Sistema de corte rotativo que facilita o corte sem parar o enchimento / 
Controlo do corte efectuado através do painel de enchimento, configurando um peso exacto /
Óptima sincronização do sistema / Fácil e fiável manuseamento /
Boa precisão ao medir o tamanho e peso da porção

PCP-010: 1520x710x1225mm
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PORCIONADOR

t



Vista em Perspectiva

Vista em Perspectiva
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Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Acessórios / Opções

Aço Inoxidável AISI 304 

1FH25: 2200x650x1560mm

Moldar todo o tipo de formas tridimensionais

Automático

Sistema de enchimentos de baixa pressão / Sistema electro-pneumático / 
Controlo de regulação mecânica das distâncias entre os hambúrgueres /
Ajuste pneumático da expulsão de ar / Espessura da placa do formado entre 6 a 30mm /
Diâmetro máximo: 2 hambúrgueres, 110mm de diâmetro / Gaveta para recolha de resíduos ou desperdício
Troca de placas e acessórios que dão forma, em aproximadamente 10 minutos /
Sistema de celofone, na parte superior, com corte central / Detecção do fim da bobine de papel /
Sistema de corte cruzado / Lâmina ajustável longitudinalmente / Sistema de limpeza pneumática do corte /
Compartimento para guardar acessórios

Função

Especificações

Estrutura

Accionamento

Dimensões 2855x882x1900mm

Aço Inoxidável AISI 304 

Automático

Construção modular que se adapta às configurações desejadas / 
Pulmão e desempilhador de bandejas opcionais / 
Sistema de carga das bandejas para o desempilhador: automático / 
Sistema de carga de bandejas para o desempilhador automático / Mudança fácil do formato /
Construída em conformidade com a Directiva Europeia 2006/42/CE /
Rodas ajustáveis em altura /

FORMADOR DE HAMBÚRGUERES

EMPILHADOR DE HAMBÚRGUERES

Encher bandejas com os produtos de carne desejados



AHS-120 - Vista em Perspectiva

AHS-180 / AHS-185 - Atadoras programáveis

Função

Especificações

Accionamento

Estrutura

Dimensões

Atar com fio o produto desejado

Automático

Aço Inoxidável AISI 304 

Atado preciso para que o produto receba a pressão desejada / 
Atado delicado para evitar roturas / Ata entre 120 a 200 produtos por minuto / 
Velocidade ajustável 
AHS-120: Atadora semi automática que usa fio contínuo para enchidos convencionais
AHS-180 e 185: Permite ajustar a altura de saída das fitas
AHS-185: Totalmente programável

Versões disponíveis:
AHS-120: 885x475x1030mm /AHS-180: 1045x515x1025mm /AHS-185: 1045x515x1025mm
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Pegston Comercial, Lda

Email: geral@silco.pt

Website: www.silco.pt

Telefone: +351 219 663 700
Morada:

Rua António Gedeão, 58 L2 - Amoreira - 2645-595 - Alcabideche - Portugal

Telemóvel: +351 910 257 508
Email: joao.silva@silco.pt


