
Quantum Skinner®

Bettcher Industries wprowadza zupełnie nowy produkt Quantum Skinner®, 

innowacyjnye narzędzie zasilane elektrycznie, które zapewnia znaczne 

oszczędności energii w porównaniu do skórowaczek wymagających  

działania sprężonego powietrza.

Popraw moc i wydajność  
skórowania za pomocą nowego 
ręcznego urządzenia do  
skórowania firmy Bettcher

Nowość!

®



Quantum Skinner® – specyfikacja produktu
Wymiary: 13,65 cm szerokości … 24,13 cm długości                   
Waga:   1.130 gm

Zobacz jak pracuje
Odwiedź bettcher.com/pl/QS, aby zobaczyć klipy wideo z Quantum Skinner w 
pracy. Lub zadzwoń pod numer +48 61 8800 181, aby porozmawiać z naszy-
mi specjalistami i dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób to nowe urządzenie 
zadowoli Twoich pracowników linii i  obniży  koszty operacyjne.

Oszczędności energii które 
naprawdę się sumują
Jeśli zastanawiasz się, ile możesz 

zaoszczędzić, przechodząc na 

skórowaczki zasilane elektrycznie, 

jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. 

Przeprowadzimy porównawczą 

analizę zużycia energii na podstaw-

ie twoich konkretnych warunków 

produkcyjnych i pokażemy wyniki. 

Skontaktuj się z naszymi  

specjalistami  pod numerem  

+48 61 8800 181, aby uzyskać 

pomoc.

Znaczne oszczędności
Urządzenia pneumatyczne są drogie w obsłudze i kosztowne w utrzymaniu. 
Większość silników napędzanych powietrzem ma również łopatki, przekładnie i  
łożyska - elementy wymagające stałej uwagi. Jeśli weźmiesz pod uwagę wszystko,  
nie jest zaskoczeniem że w porównaniu, elektrycznie zasilany Quantum Skinner® to 
duża oszczędność.  

Szybsza, łatwiejsza i cichsza praca
Quantum Skinner został zaprojektowany do usuwania skóry i tłuszczu na kontrolowanej 
głębokości, eliminując wyżłobienia noża, jednocześnie łatwo i skutecznie usuwając cebul-
ki włosa wieprzowego i łaty skórne. Skinner połączony jest z szybkim silnikiem i układem 
napędowym Whizard Quantum®, zapewniając w ten sposób więcej mocy i cichszą pracę. 
Nasz skinner jest lżejszy i łatwiejszy w obsłudze niż konkurencyjne mode.

Zwiększ swoją produktywność
Quantum Skinner to narzędzie oszczędzające pracę, które poprawia wydajność pracy 
wraz ze wzrostem uzysku produktu. Jedno narzędzie i jeden operator są w stanie  
sprostać dzisiejszym wymaganiom szybkiej produkcji.

Quantum Skinner® – zapewnia

••  Stała moc cięcia

••  Cicha praca

••  Zredukowana waga

••  Łatwa wymiana ostrza

••  Mniej konserwacji
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Oprócz ogromnej oszczędności energii Quantum Skinner 
zapewnia większą moc i cichszą pracę dzięki szybkiemu 
silnikowi i układowi napędowemu Whizard Quantum®.

Quantum Skinner, Whizard Quantum i projekt Bettcher są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bettcher Industries, Inc. w USA i patentami międzynarodowymi.
©2020 Bettcher Industries, Inc.
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Z Quantum Skinnerem zmiana 
ostrza jest szybka i łatwa.
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