LÂMINAS PARA CORTE
DE PEIXES
O que há de melhor na indústria de processamento de peixes
Na KASCO SharpTech, combinamos nossas superfícies de corte livres
de oxidação com um conjunto de dentes leves para criar as lâminas
com corte limpo e rápido para peixes que minimizam os desperdícios de
produto. As superfícies de corte das nossas lâminas são reforçadas sem
produzir superfícies oxidadas. A lâmina brilhosa e sem oxidação produz
um corte limpo que não cria nenhuma descoloração.
Nosso aprimorado processo de fabricação resulta em lâminas de
corte para peixes duráveis e confiáveis.
• Afiação otimizada dos dentes e tolerância rígida do conjunto
• Endurecimento dos dentes por impulso precisamente 		
controlado
• Soldas com inspeção de qualidade
As serras de banda para peixe da KASCO SharpTech estão
disponíveis em uma variedade de configurações do produto.
Independente se suas necessidades de processamento de peixe forem
de controle de porção ou o corte mais exigente de grande volume, a
KASCO SharpTech possui a serra de banda para você. Somos o principal
fornecedor de serras de banda da indústria de processamento de peixes.
As lâminas para corte de peixe da KASCO SharpTech foram
desenvolvidas para:
• Eliminar a descoloração do produto durante o corte
• Diminuir o desperdício de produto
• Oferecer fios de corte duráveis, confiáveis e afiados

Lâminas de alta velocidade para peixes congelados
A banda de 0,14" de espessura da KASCO SharpTech é ideal para reduzir o desperdício durante o corte. A lâmina de
banda foi desenvolvida para serras de alta velocidade, blocos de peixe congelado e outros produtos sem ossos. Todas as
lâminas de banda da KASCO SharpTech foram projetadas para fatiamento de precisão e durabilidade.
A lâmina de 0,016” (0,41mm), levemente mais espessa, promove cortes rápidos e limpos sem nenhum desperdício.
A lâmina de banda foi desenvolvida para blocos de peixe congelados, produtos sem osso e corte de controle de porção
com ossos leves.
Todas as lâminas de banda da KASCO SharpTech foram desenvolvidas para promover um fatiamento preciso e de
confiança.
Largura

Espessura

Dentes por
polegada

Tipo de fio de
corte

5/8” (16mm)

0,014” (0,35mm)

3T

HPO

5/8” (16mm)

0,016” (0,41mm)

3T

HPO

HPO - Ponta dura, afiação de precisão, estilo de dentes unidirecionais.
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