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ULTRAZVUKOVÁ REZAČKA na torty a zákusky 

UFM 4000 - CHEERSONIC 
 

 

UFM 4000 - ultrazvuková rezačka potravín 

je zariadenie na rezanie potravín - stolový model. Je novou generáciou 

ekonomických ultrazvukových zariadení na spracovanie potravín. Stroj má 

širokú škálu rezacích režimov. Operátor môže pracovať na dotykovej 

obrazovke a vybrať si najvhodnejší režim rezania, ktorý dokáže spracovať 

rôzne druhy potravín, ako sú napríklad zákusky, torty, koláče, pizza, sendvič 

atď.... Stroj môže rezať, obdĺžnikové,  okrúhle, plátky, rezané rolády, 

obdĺžnikové násobky, rezaný trojuholník. Okrem toho ľahko prenáša 

charakteristiky rezania. Bezpečnostná mriežka , ako ochrana v procese rezania 

pri ľudskom zásahu , zariadenie okamžite zastaví rezanie. Zariadenie má 

maximálnu ochranu osobnej bezpečnosti obsluhy. 
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Schémy rezania: 

 

    

Kľúčové vlastnosti: UFM 4000 ultrazvukovej rezačky 

• Rez pre dosiahnutie bezkontaktného režimu spracovania nulového tlaku. 

• Šetrný na krémové želé a iné lepkavé lepiace nože. Sú hladké a krásne. 

• Plne automatické polohovanie produktu podľa potreby všestranného rezania. 

• Režim rezania sa môže meniť: kruh, rez, obdĺžnik, trojuholník. 

• Automatické používanie dopravných pásov ,čo šetrí pracovnú silu. 

• Malá veľkosť, ľahká manipulácia. 

• Pre potreby spotrebiteľov na trhu, ktorí chcú maximalizovať hygienu a 

bezpečnosť potravín. 
 

Ceny od ...................................39 650€ + DPH 
 

Informujte sa u svojho regionálneho predajcu: 

 
info@pekastroj.sk                       0902944531 

michlík@pekastroj.sk                  0902944532 
cepedy@pekastroj.sk                  0902944522 

bicak@pekastroj.sk                     0902944523 
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TECHNICKÉ PARAMETRE: UFM 4000 ultrazvukovej rezačky 

Rozmery (dĺžka) x (šírka) x (vysoká) 1200X870x950 

závažia 350kg 

Menovitý výkon 4 kw 

Rezná rýchlosť 60 nožov / min 

Maximálna veľkosť rezu 
Kruh: do 12 palcov; štvorcové výrobky do 600 
mm x 600 mm 

Maximálna efektívna výška kosenia 60 mm (80 mm voliteľné) 

Počet rezacích nožov 1 

Veľkosť rezacieho noža 255 mm (voliteľné 200 mm alebo 305 mm) 

Či je to možné otáčať Rezací nôž sa otáča 

Typ strihu Okrúhle, krájané, obdĺžnikové, trojuholníkové 

Dopravný pás (niekoľko) žiadny 

Štruktúra regálu 
Rám z nehrdzavejúcej ocele 304, kovový plech 
304 

Systém bezpečnostnej ochrany Bezpečnostný svetelný záves 

plátno 7 palcová dotyková obrazovka 

Ovládacia skrinka vstavaný 

Riadiaci systém Šesťosý riadiaci systém 

Riadiaci systém rezacieho noža Servo motor 

Napätie 220V 

Pripojenie stlačeného vzduchu Netreba 

Produkt do az materiálu Automatický pásový dopravník 

Mobilita stroja 
Koleso Fuma (voliteľné), úroveň výšky sa dá 
nastaviť 

Dá sa ovládať dotykovou obrazovkou Áno 

 
 


