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KAFA AYIKLAMA, TEMİZLEME VE 
LEVREK FİLETOLAMA MAKİNESİ: 

JM-907

Üstün kaliteli son ürün 



■ 1 tek makinede 3 fonksiyon.
■ Verimli ve kaliteli filetolama.

» Pürüzsüz, yumuşak ve kılçık
içermeyen yüzey.

» Kan lekesiz.
■ Yüksek kapasite ve maksimum

performans.
■ Farklı balık boyutlarına

ayarlanabilir.
■ Maksimum performansta

filetolama.
■ Temizlik ve bakım için makinenin

içine kolay erişim.
■ 1 operatör: Düşük işletme

maliyeti.

Ana Faydalar: 

Piyasadaki en yaygın levrek boyutlarını farklı şekillerde işlemek 
için geliştirilmiştir: 

Uzunluk:         200 ila 450 mm.
Ağırlık: 300-400 gr | 400-600 gr |600-800 gr

Özellikler: 

◘ Kapasite:  Hasta 40 pescados/minuto.
◘ İşlenecek Ürün: Bütün balık.
◘ Tasarım: Kompakt ve sağlam.
◘ İmalat: Paslanmaz çelik. AISI-316 ve korozyona dayanıklı

malzemeler.
◘ Güvenlik ve Hijyen: Mevcut standartlara göre geliştirilmiştir.

CE işaretlidir.
◘ Operatörler: 1 kişi.

Tüm kafa ayıklama temizleme ve filetolama cihazları tek tamamen entegre bir ünite 
oluşturur,  böylece hızlı, etkili ve yüksek kalite bir filetolama elde edilir.

Enseden faydalanmak için kafa kısmına maksimum olarak oturtulmuş ikizkenar yamuk 
şeklinde kesim yapan dairesel bıçaklar kullanan bir kafa ayıklama sistemine sahiptir.

Temizleme ve filetolama cihazları balık ölçüm ve kontrol üniteleri tarafından 
programlanır,  böylece optimum sonuç elde edilir.

Fileto cihazları, balığın toplam ağırlığına ve uzunluğuna bağlı olarak manuel ve net olarak 
ayarlanabilir boylece her boyut balıkta optimum fileto verimi elde etmeyi sağlar.

JOSMAR JM-907 makinesi, levrekleri etkili ve optimum performansla filetolamak için 
özel olarak tasarlanmıştır. Özel kafa ayıklama ve filetolama sistemi, fileto üretimini düzenli, 
yumuşak ve kılçıksız bir kesim ile garanti eder. En yüksek performanslı 

balık filetosu 
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1 tek makinede 
3 fonksiyon

1. Kafa Ayıklama
2. Temizleme
3. Filetolama



Balık, operatör tarafından elle bir besleme oluğuna karnın 
üzerine ve kafa ileriye dogru olacak sekilde yerleştirilir. 

Yerleştirildikten sonra besleme oluğunun devirme hareketi ile 
otomatik olarak makinenin içine sokulur ve üç aşamada işlenir:

Kafa Ayıklama Aşaması:

Makinenin içinde birtakım özel taşıma bantları, mükemmel 
şekilde yönlendirilmiş balıkları,   daha sonra kafaları ayıklanmak 
üzere balığın pozisyonunu ayarlayan kafa ölçüm ünitesine  
yönlendirir.

Balıkların kafası enseden faydalanmak için baş kısmına 
maksimum olarak ayarlanmış ikiz kenar köşe şeklinde kesim 
yapan dairesel bıçaklar aracılığıyla ayıklanır.

Senkron bir sistem aracılığıyla taşıma bantları tarafından sürülen 
balığı temizleme bölgesine mükemmel bir şekilde hizalayacak 
özel kayışlarla yeniden aktarır ve yönlendirir.

Temizleme Aşaması: 

Temizleme, ventral omurgada bulunan etin kullanımı için 
kesimi maksimuma ayarlayan, dairesel bıçaklar vasıtasıyla 
gerçekleştirilen karın bölgesinde uzunlamasına bir kesimle 
gerçekleştirilir.

Bu kesim,  mükemmel bir sonuç edebilmek ve ventral omurgada 
bulunan etten maksimum yararlanabilmek için manuel olarak 
ayarlanabilir.

Ventral kesimin yatırma sistemi sayesinde,  iç organlar sadece 
kılçık kısmına yapışık şekilde kalırlar.

Filetolama Aşaması: 

Balıklar içleri temizlendikten sonra balığı sıkı ve hassas bir şekilde zarar vermeden tutacak zincirler 
aracılığıyla filetolama kısmına aktarılır.

Filetolama, merkezi omurgaya ayarlanan dairesel bıçaklar vasıtasıyla yapılır.

Balık daha sonra kılçık içermeyen ve yüksek verimli filetoların elde edildiği ayırıcı cihaza yönlendirilir.
Son olarak, filetolar onları işlemin bir sonraki aşamasına aktaran plastik modüler bantlı bir konveyör 
aracılığıyla makinenin dışına taşınır.

Kafa kısmı, iç organlar ve kılçıklar makinenin alt kısmından filetolardan ayrı olarak boşaltılır, böylece olası 
kirlenme önlenir.
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Mükemmel sonuçlar elde 
etmek için en iyi çözüm 

ÇALIŞMA: 
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Kapasite (*): 40 balığa kadar / dakika

Balık uzunluğu: 200 ila 450 mm

Peso del pescado: 300-400gr. | 400-600 gr. | 600-800 gr

Maksimum kesme yüksekliği: 80 mm

Operatörler: 1 kişi 

YAKLAŞIK ÖLÇÜLER 

Ölçüler (UxGxY): 3216 x 683 x 1349 mm

Paketleme (UxGxY): 3400 x 940 x 1720 mm

Net Ağırlık: 520 Kg

Brüt Ağırlık: 795 Kg

MATERYALLER: 

Gövde ve Yapı: AISI-316 ve korozyona dayanıklı materyaller. 

Bıçaklar: Yüksek mukavemetli özel çelik. 

TÜKETİM: 

Su tüketimi: 6-8 litros/min

Basınç: 2-3 bar

Çalıştırma: Elektrikli motor redüktörü. 

Toplam Güç: 2,2 kW

GERILIM: 3x400V+N+PE/50Hz

(*)  Balıkların durumuna ve operatörün becerisine bağlı olarak

TEKNİK BİLGİLER 
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