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BIÇAK BİLEYİCİ 
JM-601



■ Hızlı ve etkili bileme işlemi.
■ Bıçak malzemesinde minimum kayıp.
■ Keskin, hassas, homojen ve çapaksız

kesme kenarı.
■ Ø 120mm’den Ø 400mm’ye kadar

farklı boyutlardaki bıçakları bileyebilir.
■ Kenar açısı 0º ile 12º arasındadır.
■ Tıpkı orijinal bıçak kenarı gibi

mükemmel bir kenar oluşturarak çok
aşınmış bıçakları keskinleştirmek için
tasarlanmıştır.

■ Aşındırıcı tozun bulunmadığı temiz
çalışma alanı.

■ Erişilebilir kontroller ve ergonomik
tasarım.

ANA FAYDALAR 

JOSMAR JM-601 Bıçak Bileyici, JOSMAR® 
tarafından üretilen balık kafası ayıklama ve 
fileto makinelerine yerleştirilen dairesel bıçakları 
keskinleştirmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Bıçakları hızlı, basit ve etkili bir şekilde 
keskinleştirmek için tasarlanan bu bileyici, çok 
çeşitli bıçak boyutlarını keskinleştirebilmesi özelliği 
nedeniyle piyasadaki diğer makinelerin bıçaklarını 
da bileyebilir.

Bu bileyici vazgeçilmez bir yardımcı aksesuardır, çünkü sadece gerçekten keskin olan 
bıçaklar balıkçılık endüstrisinin gerektirdiği doğru performansı ve kaliteyi garanti eder. 

BU BİLEYİCİ, JOSMAR MARKASININ 
AŞAĞIDAKİ MAKİNA MODELLERİNİN 
BIÇAKLARININ BİLENMESI İÇİN ÖZEL 

OLARAK TASARLANMIŞTIR: 

◘ JOSMAR JM-601 keskin, hassas, homojen ve çapaksız kesme
kenarları üretir ve neredeyse hiç bıçak malzemesi kaybı olmaz.

◘ Simetrik bir bileme elde etmek için bıçak sadece bir tarafta veya
her ikisinde de bilenebilir.

◘ Uygun prosedür kullanarak normal bıçaklar da bilenebilir.

◘ Bileme işlemi, taşlama disklerinin aşınmasıyla mükemmel ve
homojen bir bileme sağlar.

◘ Kesme kenarı açısı gibi makine ayarları kolayca apılabilmektedir.

◘ Bıçak dönüş hızı kolayca ayarlanabilir ve açma ve kapama
kontrolleri operatör tarafından ergonomik olarak erişilecek
durumdadır.

◘ Makine AISI-316 paslanmaz çelik ve aşınmaya dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.

◘ Bileme işlemi sırasında sağlam yapısı, tepsisi, kaplaması ve bıçak kılavuz sistemi
bileme işlemini kolaylaştırır.

◘ Tasarımı saye.
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JM-205, JM-210, JM-450, JM-452, JM-454, JM-
457, JM-458, JM-801, JM-803, JM-804, JM-805, 

JM-900, JM-901,  JM-904, JM-906, JM-907, 
JM-969.



Çalışma aralığı: Ø 120 - 400 m dairesel bıçaklar.

Materyaller: AISI-316 paslanmaz çelik ve aşınmaya dayanıklı malzemeler. 

Tüketim: 0,12 Kw.

Gerilim: 3x400V+N+PE/50Hz

YAKLAŞIK ÖLÇÜLER:

Boyutlar UxGxY: 650 x 450 x 510 mm.

Ambalajlı boyutlar UxGxY: 750 x 550 x 750 mm.

Net Ağırlık: 33 kg

Brüt Ağırlık: 60 kg

TEKNİK BİLGİ: 
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