
Handmatige schijven- en wedge snijder F-1000

Werkingsprincipe
De handmatige schijven- en wedgesnijder 
F-1000 van Sormac wordt in verschillende 
modellen aangeboden. 
De F-1000 is de kleinste handmatige 
wedgesnijder en is speciaal ontworpen om 
producten in wedges te snijden. De F-1000L 
en F-1000XL kunnen het product ook in 
schijven of sticks snijden.

Vanwege hun robuuste constructie zijn 
deze schijven- en wedgesnijders speciaal 
ontworpen voor constant gebruik. De 
toegepaste messen worden gekenmerkt 
door hun hoge snijkwaliteit en hun grote 
duurzaamheid.

De schijf- en wedgemessen zijn volledig 
gemaakt van roestvrij staal. Pushers en 
geleiderollen zijn gemaakt van synthetisch en 
roestvrij staal, dat is goedgekeurd voor direct 
contact met voedingsproducten.

Capaciteit
De capaciteit van de handmatige schijven- en 
wedgesnijder type F-1000 voor groente en 
fruit is maximaal 600 stuks per uur.

Voordelen
 ■ verschillende snijvormen: wedges, 

schijven, sticks
 ■ scheiding van kern en eindstuk
 ■ perfect snijresultaat
 ■ toepasbaar op een breed scala aan 

producten
 ■ robuuste constructie
 ■ laag onderhoud
 ■ gemakkelijk schoon te maken
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Technische gegevens

Type F-1000 F-1000L F-1000XL

Afmetingen (LxBxH) 645 x 395 x 1.230 mm 535 x 395 x 1.120 mm 535 x 455 x 1.125 mm

Beschikbare snijvormen 
*

2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 wedges 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 wedges
4,5 - 30 mm schijven 
8 - 40 mm sticks

2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 wedges
4,5 - 30 mm schijven 
8 - 40 mm sticks

Productspecificatie
De Sormac serie van F-1000 handmatige schijven- en 
wedgesnijders hebben hun eigen productspecificatie, als 
volgt: 

 ■ F-1000: voor het snijden van producten met een 
maximale diameter van 95 mm in wedges.

 ■ F-1000L: voor het snijden van producten met een 
maximale diameter van 150 mm in wedges en 
producten met een maximale diameter van 110 mm 
en een maximale lengte van 150 mm in schijven of 
sticks. 

 ■ F-1000XL: voor het snijden van producten met 
een maximale diameter van 150 mm in wedges en 
producten met een maximale diameter van 120 mm 
en een maximale lengte van 220 mm in schijven of 
sticks.

* Afhankelijk van product


