Прецезійно заточені, стрічкові пили та ножі для обробки харчових продуктів
Ресурс, вищий за аналоги на 37%, чудова якість різу

Дізнайтеся, чому серія Freshcut37 є освіжаюче новим рішенням
при різанні та шинкуванні харчових продуктів
Відмінна якість зрізу

Універсальна геомерія леза

Захисний шар харчового масла

Забезпечення товарного вигляду готових продуктів

Знижені експлуатаційні витрати

Максимальна виробнича ефективність

Високоякiснi стрiчковi пили та ножi

Freshcut37 ─ нові прецезійні стрічкові ножі та пили
Наша компанія є лідером ринку через те, що ми
займаємося лише одною справою, а саме ─
виробленням найточніших у світі стрічкових пил та
ножів. Через удосконалення наших технік та
технологій, шляхом тривалих програм по їх
дослідженню та удосконаленню, якість стала
незмінним елементом усього, що ми робимо. Тому,
коли Ви покупаєте продукцію Dakin-Flathers, вона
покращує якість виробничого процесу та кількість
готової продукції.
Нова серія Freshcut37 доводить наші слова. Ці
прецензійно заточені стрічкові пили та ножі розроблені
спеціально для високопродуктивного різання харчових
продуктів, мають абсолютно універсальну геометрію
ріжучої кромки для забезпечення точних і візуально
привабливих різів.
Впровадження продукту з домінуючим рівнем якості
потребує суворих перевірок на кожному з етапів
виробничого процесу.

На нашому спеціалізованому, цілодобовому закладі,
ми перевіряємо все: починаючи від новоприбулої
сировини, закінчуючи готовим продуктом перед
відправленням. Ніщо не може втекти від наших
очей. Наша увага до всіх, найдрібніших деталей на
кожному кроці виробництва, надає Вам надійні
зносостійкі полотна, котрі забезпечують високий
рівень продуктивності і мінімальний час простоїв.
Виробництво продукції світового класу є тільки
частиною роботи. Ми, компанія Dakin-Flathers,
гарантуємо, що якість сервісу, який ми надаємо є
настільки ж виключною, як і наш інструмент.
Кульмінацією усіх наших технологій, досвіду і уваги
до дрібниць є Freshcut37 ─ прецезійно заточені,
довершені у кожному аспекті, стрічкові пили і ножі
для обробки харчових продуктів.

Ось чому Freshcut37 трощить конкурентів:
Максимальна продуктивність ─ швидші
точніші різи
Бритвенно гострі, шліфовані леза та фаски
Для забезпечення найгостріших зубців і фасок,
виробництво стрічкових пил та ножів серії Freshcut37 є
високоточним. Від їх гостроти залежить чистота різу ─
першочергового аспекту в харчовій промисловості,
адже покупці купують очима. Більша точність різу
також приводить і до зниження
відходів, для
забезпечення максимально можливого прибутку.
Кожен зуб будь якого інструменту серії Freshcut37
заточується на високоточному ЧПК обладнанні.
Компанія Dakin-Flathers не штампує полотна, адже
даний процес перевищує допустимий рівень стресу в
інструменті, що приводить до короткого терміну та
недостатньої якості роботи. Завдяки шліфуванню
алмазною фрезою, полотна серії Freshcut37 мають
універсальну геометрію профілю, яка забезпечує їх
оптимальними показниками гостроти, зносостійкості і
надійності.

Зображення
(1
і
2)
кінцевого
продукту
демонструють різницю між штампуванням і
шліфуванням. Червоні, жовті та зелені ділянки
позначають зони надмірної концентрації стресу,
котрий приводить до передчасного розриву леза.
Шліфовані полотна мають чистий, гладкий профіль,
без суттєвих надлишків стресу у той час, як
технологія штампування залишає грубу поверхню і
надмірний рівень напруги.
Стрічковий інструмент Freshcut37 виготовляється із
застосуванням прогресивного ЧПК обладнання.
Старомодна методика штампування, через повязані з
цим процесом, надмірні тепло, утворення ділянок
підвищеної твердості та грубу поверхню профілю,
може стати причиною низької або недостатньої
продуктивності полотен. Спеціальне, запатентоване
ЧПК обладнання
використовує технологію
делікатного шліфування алмазною фрезою, для
забезпечення полотна здатністю різати швидше та
чище.

Ровні точні різи, мінімум відходів
ЧПК розведення зубців

Зобр.1 Штапмоване лезо

Зобр.2 Шліфоване лезо

Чим більш синхронно розведені зубці стрічкового
інструменту, тим точніше і чище він буде різати.
Розбалансоване
розведення
призводить
до
формування грубого неперпендикулярного різу і
більшої кількості відходів. Низький рівень
продуктивності призводить до ньзкого прибутку, тож
доцільно буде вибирати полотна Freshcut37 від DakinFlathers.
Ми досягли оптимального куту, впровадивши
розведення зубців завдяки запатентованій системі
двоконтактного розведення.

Ми гарантуємо безпрецендентну непохибність
розведення, завдяки тому, що кожне полотно
проходить процедуру високоточного фотометричного
дослідження. Це допомагає автоматично знаходити
нерозведені зубці.
Полотна, які відповідають нашим вимогам
зіштовхуються з подальшими жорсткими тестами на
міцність,
корректність
профілю
зуба,
мікроструктурним аналізом поверхні металу та інші.
Як видно з графіку нижче, наша продукція відповідає
виробничому регламенту однорідності розведення
зубців на 98%. Тож знайте: коли Ви достаєте
стрічковий інструмент серії Freshcut37 з коробки ─ він
вже готовий до використання і формує чисті та точні
різи.

Розведення: Freshcut37 проти суперників

Відмінна продуктивність різання
Незмінно твердий зуб
Завдяки індукційному гартуванню, стрічкові пили
та
ножі
серії
Freshcut37 є
надзвичайно
зносостійкими. Ця процедура включає у себе
накалення
металу
шляхом електромагнітної
індукції і миттєве гасіння сталі для забезпечення її
твердості та зносостійкості.
Зарекомендувавши себе, як один із найбільш дієвих
і надійних способів гартування сталі, індукційний
процес забезпечує оптимальну твердість матеріалу.
Через високий вміст вуглецю в сировині, протягом
гартування, карбіди рівномірно розповсюджуються
поверхнею інструменту, підвищуючи його міцність
та ріжучу здатність.
Більш того, такий рівень однорідності твердості
леза свідчить про те, що кожен раз, коли лезо ріже,
воно ріже з однаковою хірургічною точністю.
Настільки неперевершений рівень прямолінійності,
точності, зносостійкості і надійнйості може бути
досягнутий тільки за рахунок поєднання унікальної
західноєвропейської
вуглецевої
сталі
з
обладнанням,
технічним
досвідом
та
дослідженнями компанії Dakin-Flathers.

Зносостійкість ─ довший термін
служби для вищої продуктивності
Неперевершений рівень твердості
полотна та матеріалу
Якість будь якого виробу залежить від сировини, з
котрої
він
виготовляється.
Виготовлення
прецезійних полотен не є виключенням. Завдяки
якісній вуглецевій західноєвропейській сталі, яка
відповідає всім нашим вимогам, серія Freshcut37
долає всіх конкурентів у харчовій промисловості.

Їжа для роздумів: стрічкові пили і ножі серії Frescut37 мають
відмінний незмінний профіль леза, завдяки чому менша кількість
продуктів йде у відходи, а ви отримуєте більший прибуток

Досягнення оптимальної міцності леза ─ є дуже делікатним
і ризикованим процесом. Якщо сталь буде зам’якою, лезо
пили, чи ножа не зможе зберігати гостроту. Занадто тверде
полотно буде дуже крихким і його термін служби суттєво
скоротиться через високе накоплення втоми. Заради
забезпечення максимальної міцності, стабільності, ресурсу
та зносостійкості, при шліфуванні, на відміну від
штампування і фрезування, можна використовувати значно
твердіші марки сталі.
Завдяки природженій міцності та прогресивному способу
виготовлення, полотна серії Freshcut37 здатні витримувати
надзвичайно високу інтенсивність подачі, за рахунок чого,
розділення туш та обробка інших харчових продуктів
здійснюється дуже швидко і точно.

Твердість тіла: Frescut37 проти суперників

Пакування
Наша пристрасть до світової першості розповсюджується і
на пакування нових полотен. Ріжучі елементи в
обладнанні,
котре
застосовується
в
харчовій
промисловості, повинні відповідати суворим вимогам
охорони здоров’я та безпеки праці. Ми використовуємо всі
заходи, щоб запевнитися що кожне виготовлене нами
полотно прибуває у відмінному стані, безпечне і здатне
працювати відразу після розпакування.
Жодне полотно або кільце з серії Freshcut37 не лишається
без повної обробки спеціальним мінеральним харчовим
маслом, яке відповідає всім галузевим стандартам.

Доброзичлива технічна підтримка
Телефонуючи нам, Ви можете покластися на вичерпний
досвід, котрий має наша команда, будь то: вирішення
поширених, чи специфічних проблем, котрі Ви маєте з
обладнанням, чи можливі шляхи їх попередження.
Ви також можете скористатися нашими технічними
джерелами, щоб засвідчитися, що Ви користуєтеся
найкращим полотном для різання конкретної заготовки.

Наші гарантії
Кожне полотно від Dakin-Flathers котре Ви покупаєте,
промарковано Золотою гарантійною печаткою. Все
достатньо просто: якщо Ви не повністю задоволені
полотном, ми замінимо його, чи повернемо Ваші гроші*.

Підсумки
Всі полотна серії Freshcut37 призначені для виробників
харчових продуктів, які вимагають прогресивного
обладнання, яке здатне повертати інвестиції і
демонструвати неповторну якість і надійність роботи.
Вибір стрічкових пил та ножів серії Freshcut37 надає Вам:
●

Відмінну продуктивність ─ зменшення кількості
відходів;

●

Надійні полотна стабільної якості

Точніше різання ─ збереження товарного виду
продуктів;

●

Надміцні зварні шви

Захисний шар харчового масла ─ безпечне
використання відразу після розпакування;

●

Зменшення виробничих витрат ─ збереження
Ваших коштів;

●

Мінімальний час простоїв ─ довші періоди
експлуатації;

●

Максимальну виробничу ефективність ─
збільшення прибутків;

Найслабша точка будь якого стрічкового інструменту ─ це
шов який утворює кільце. Ми, компанія Dakin-Flathers
розробили унікальний фабрічний процес зварювання для
досягнення нерозривного поєднання. Він створений
спеціально для формування надміцного шва з оптимальною
якістю і точністю зєднання.
Такі шви є не тільки гнучкими, але й міцними, що
забезпечує
вражаючу
надійність
та
максимальну
ефективність.

* За умови сумлінного використання
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