
 

 

 

 

 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                    Onder meer ingegeven naar algemeen geldende invloeden        
                                                                                                                                                                                         uit de kip-verwerkende industrie ontstond er vraag naar machines    
                                                                                                                                                                                  welke het productie-rendement (< waste) nog meer zouden verbeteren   
                                                                                                                                                                         bij hoge productiesnelheden, onlosmakelijk hierbij was tevens om dit met zo  
                                                                                                                                                             min mogelijk werkplekken te realiseren. De horizontaal snijdende slicer Model KSL-          
                                                                                                                                                       DV is hierbij een goed industrieel hoog-rendement partner.  
 

                                                                                                                                         De ingevoerde kipfilets worden eerst gescand op fysieke afmeting en afsnij-mogelijkheden,   
                                                                                                                                  vervolgens worden de consument-slices geproduceerd aan de hand van ingevoerde recepturen.  
 

                                                                                                                      Aansluitend bepaalt de KSL-DV  met hoeveel messen iedere specifieke kipfilet te snijden, om geen  
                                                                                                             restverliezen op te leveren. 
                                                                                                      Bij af en toe voorkomende afwijkende diktes (doorgaans te dun), welke niet binnen het gewenste patroon  
                                                                                             vallen, wordt er niets gesneden en lopen die filets door de machine heen. 
                                                                                     Filets voor-kalibreren op diktes is in principe niet noodzakelijk en handmatige proces-bijsturing is niet nodig. 
                                                                            De KSL-DV uitvoering kent een vernieuwd product-conveyor systeem waarbij de snijkwaliteit van de slices een maximaal   
                                                                        haalbaar product-uiterlijk waarborgen. 
 

Het filet-snijproces met een KSL-DV combineren met een 3S Shingling systeem waarbij slices dakpans-gewijs worden gepositioneerd, een tussenliggende minimaal bezette 
“inspectieband” en een zgn. ATF-unit, waarbij automatisch consumer-trays gevuld worden met filets, brengen snelheid in combinatie met productie-lijn efficiency.                                  

                                                                          

GRASSELLI KSL DV smart slicer 
Incl. shingeling-inspectiestation en  
             ATF tray-feederstation 
              (excl. tray-ontnester) 



 

 

 

 

                 
Een gecombineerde opzet van een GRASSELLI-slice-, shingling station, 
inspectieband en tray-feeder-systeem is dusdanig modulair van opzet dat er 
een samenhangende connectie is met onderliggende software, hardware- en 
process-sturing. Snelheden van de respectievelijke units zijn daarmee 
gekoppeld in de onderlinge lijn-snelheden. Tevens zijn de productie-
orderplanning en het verloop daarvan via de beeldschermen te volgen, resp. 
aan te passen, etc. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Lijn-opzet is mogelijk als single lane of dual lane mogelijk. Ee.a. afhankelijk van 
gewenste productie-aantallen per uur/ dag. 

 

 

 

 

Slicen zonder restverlies 

 

Uw industrieel leverancier: 

                               Industrial Food Equipment 

                            INFOOD BV 
                                             Harderwijk – NL 

Tel. + 31 (0) 341 - 460 828                                 Fax.+ 31 (0) 341 - 460 830 

                              E-mail: info@infood-benelux.com 

                      www. infood-benelux.com 

 


