Desempenho espetacular!

Quantum Skinner

®

A Bettcher Industries apresenta o novo Quantum Skinner®, uma ferramenta
inovadora movida a eletricidade que oferece economia e potência substancial,
requer menos manutenção e melhora o desempenho.

Economia de energia
que ajuda muito
Se estiver se perguntando o
quanto poderia economizar
mudando para o Skinner Protátil
Elétrico, estamos aqui para ajudar.
Realizaremos uma análise
comparativa do consumo de energia, com base nas suas próprias
condições operacionais específicas, e mostraremos os resultados.
Entre em contato com nossos
Além de oferecer uma significativa economia de energia, o Quantum Skinner também oferece mais potência e um funcionamento silencioso, graças ao Motor Quantum® de alta velocidade e o cabo Driveline.

especialistas pelo telefone

Redução significativa dos custos

ajuda.

As ferramentas pneumáticas são caras e onerosas em termos de operação e
manutenção. A maioria dos motores movidos a ar têm palhetas, caixas de
transmissão e mancais também – componentes com necessidade de atenção
constante. Ao considerar tudo, não é surpresa a Quantum Skinner® elétrica
economizar muito dinheiro por comparação.

A Quantum Skinner®
proporciona…

Operação mais rápida, fácil e silenciosa

• Operação silenciosa

O Quantum Skinner foi projetado para remover pele e gordura há uma profundidade controlada, eliminando cortes de faca enquanto remove as raízes dos pelos
de suínos e retalhos presentes na pele, de forma fácil e eficaz.
O skinner se conecta ao Quantum Motor™ de alta velocidade e a um cabo de
tração positiva (Driveline), proporcionando mais potência e uma operação mais
silenciosa. Nosso skinner é mais leve e fácil de manusear do que os modelos dos
nossos concorrentes.

• Peso reduzido

+55 (11) 4083 2516 para obter

• Potência de corte constante

• Menos manutenção

Desempenho poderoso – mas fácil de usar!

Aumente sua produtividade

A Quantum Skinner é uma ferramenta que poupa mão de obra, melhora a produtividade e aumenta o rendimento do produto. Uma ferramenta e seu operador, são
capazes de manter o alto nível dos requisitos atuais de produção.

Veja como funciona
Visite bettcher.com/br/QS para ver videoclipes da Quantum Skinner
em funcionamento. Ou ligue para +55 (11) 4083 2516 para falar com
nossos especialistas e saber mais sobre como essa nova ferramenta
irá atender a seus trabalhadores da linha de processamento, e
também reduzir os custos operacionais.
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