
TrimVac® 645i  
Trimmer

Novo!

Remoção Rápida e Eficiente
O nosso poderoso sistema TrimVac® 645i 
é altamente eficaz devido ao uso de vácuo 
e de uma lâmina estendida que é capaz de 
atingir cavidades internas de difícil acesso. 
Ele realiza um trabalho rápido de remoção 
de gordura - ou de qualquer outro material - 
e é muito mais eficaz do que qualquer outro 
método de remoção de gordura.

Como Funciona
Alimentado com um sistema pneumático, o 
TrimVac 645i utiliza uma lâmina de rotação 
rápida para a ação de corte, enquanto um 
sistema de vácuo remove a gordura e faz 
o transporte o descarte ou outro processo. 
Todo o procedimento é fácil, rápido e limpo.

A ação da lâmina está alinhada com o 
manipulo, em contraste com a direção de 
corte tradicional, perpendicular à direção 
de corte. Com o sistema 645i, todo o pro-
cedimento é fácil, rápido e limpo, tornando 
os operadores capazes de fazer o corte e 
aspirar a gordura de lugares anteriormente 
inacessíveis.

Exemplo de Uso: Remoção de 
Gordura de Coração Bovino
Como um exemplo de eficiência do 
TrimVac 645i, considere que os métodos 

convencionais de remoção de gordura 
do coração normalmente resultam na 
remoção de 50 a 150 gramas de gordura 
por lado.

Com a nova ferramenta TrimVac, você 
pode remover o dobro dessa quantidade 
de gordura - ou até mais. Além disso, é 
um procedimento mais fácil para os seus 
operadores.

Testes em linha em plantas de processa-
mento de carne mostram que o TrimVac 
645i remove uma média de 450 gramas 
de gordura por cabeça. Compare esse 
desempenho com qualquer outro proced-
imento, e o valor da ferramenta TrimVac 
ficará claro para as suas operações.

Como um bônus, a ferramenta TrimVac 
645i também pode ser usada para remover 
outros materiais indesejados de cavidades 
internas e outros lugares de difícil acesso.

Lâmina Removível
A lâmina a ar do TrimVac 645i pode ser re-
movida e instalada novamente de maneira 
rápida para a afiação, e quando a lâmina 
atingir o fim de sua vida útil, fazer a troca 
da mesma é igualmente fácil.

A Bettcher apresenta um avanço nas operações de  
remoção de gordura interna.

•  Remove o dobro da 
gordura – ou mais – com 
menos esforço e bagunça

• Procedimento simples, 
limpo, a vácuo e com 
sistema de lâmina de 
corte “alinhada”

• Remove também outros 
materiais indesejados de 
locais de difícil acesso

• Remoção e reinstalação 
fácil para a afiação
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TrimVac® 645i Trimmer – Especificações do Produto

Trimmer
Peso (com unidade motriz) 
•  32 oz (1 kg)

Diâmetro da lâmina  
•  1” (2.5 cm)

Fixação da mangueira  
•  1-1/2” (3.8 cm)

Unidade Motriz Mach3
Pressão
•  90 psi

Consumo de Ar
•  14 cfm

Velocidade, sem carga
•  5,700 rpm
Potência 
•  .22 hp (164W)

Nizel de ruido
•  máximo de 74 dBA

Número da Peça
•  O sistema completo e/ou o pegador são configurados de fábrica nas suas especificações (entre em contato com o agente local)

Veja em Ação
Visite o site bettcher.com/645i para  
assistir vídeos TrimVac 645i em ação,  
ou fale com um de nossos especialistas 
em rendimento para aprender mais como 
sobre os benefícios da ferramenta  
TrimVac 645i.
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