Boylama Makinesi / Grader
Verimlilik, sürdürülebilir üretim ile tesisinizin işleyişini hızlandırın.

• Özenle hazırlanmış
projelerinize anahtar teslim
çözümler
• Ergonomik tasarım
• Ayarlanabilir reçetesi ile
istenilen çıktıyı, mail yolu ile
alma özelliği.

Tamay Grader
Endüstriyel gıda üretim tesislerine; yüksek kalite, dinamik, modüler yapılı,
kullanıcı dostu, hiyenik tasarım, tamamı paslanmaz çelikten imal edilmiş,
Gıda ve HACCP normlarına uygun makinalar.
Ürünleriniz Tamay marka checkweigher üzerinden tartılarak, reçete
üzerinden istenilen ağırlık aralığına göre tanımlanmış kapılar vasıtasıyla hızlı
sınıflandırma işlemi yapabilir, net ağırlıklı final ürün (koli / strafor / paket)
olarak alabilirsiniz.

Genel Özellikler
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

80 - 100 - 120 ürün/dk geçiş hızları
Hızlı tartım ve sınıflandırma
Yıkanabilir yapı
Akuple edilebilir etiketleme sistemi
IP67 Dokunmatik ekranlı kontrol
İnteraktif ürün kontrolü
Uzaktan erişilebilir sistem
Çeşitli rapor alabilme imkanı
Hızlı yedek parça temini
Hızlı teknik destek imkanı
Çoklu dil desteği

·
·
·
·
·
·
·

Balık / Tavuk / Donuk Ürün vb.
Kullanıcı verimliliği
Modüler yapı
Modüler bantlı
Tamamı paslanmaz çelik
Güçlü performans
Yerli üretim, yerli marka

Ürün Seçenekleri
TMY-GRD8C

8 Kapı Çift Taraflı

~80 ürün/dk

TMY-GRD12C

12 Kapı Çift Taraflı

~80-100 ürün/dk

TMY-GRD16C

16 Kapı Çift Taraflı

~100-120 ürün/dk

TMY-GRD6T

6 Kapı Tek Taraflı

~80 ürün/dk

TMY-GRD8T

12 Kapı Tek Taraflı

~100-120 ürün/dk

Opsiyonel

•
•
•
•
•

Projenize özgü standart dışı tasarım
Üretim alanınıza uygun tasarım
İstenilen aralıkta kapı seçeneği
İstenilen aralıkta ürün boylanması
%100 Memnuniyet

Tamay Grader Yan Ekipmanları
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Livar - Kasa Deviriciler
Besleyici Buffer Z Tanklar
Konveyör Sistemleri
Çalışma Masaları / Platformlar
Buz Dozajlama Sistemleri
Tartım ve Etiket Sistemleri
Barkod Okuma - Çıkartma Sistemleri
Otomatik Besleme Sistemleri
Vakum - Atık Çekme Sistemleri
Paslanmaz Drenaj Çözümleri

Ürün guruplarımız ile ilgili bilgi için iletişime geçiniz.
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“Yılların tecrübesi ile gıda sektörüne öncü endüstriyel
makine ve ekipmanlar sunuyoruz.”

Tamay Endüstriyel Ürünler Sanayi, 1946'dan beri endüstriyel çözümler sunuyor.
Fabrika
10000 Sk. No:20, 35620
AOSB
Çiğli / İzmir
t +90 (0232) 328 18 87
e info@tamaysan.com
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Showroom
Sehitler cad. no 78
Alsancak / İzmir
t +90 (0232) 328 18 87
e info@tamaysan.com

www.tamaysan.com

