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Presentació
BLASAU és una empresa especialitzada en la fabricació de productes per escorxadors, sales de desfer i indústria
agroalimentària en general.
És una empresa familiar que es va constituir el 1977 i que va començar fabricant diferents tipus d’articles d’acer. Amb
una gran capacitat d’adaptació a les necessitats dels diferents clients, i sempre amb l’afany de cercar nous mercats,
a partir de 1995, BLASAU es va anar especialitzant en la fabricació de productes per la indústria agroalimentària.
Actualment, la nostra societat dissenya, fabrica i instal·la:
- Rails aeris per escorxadors petits i mitjans, sales de desfer i fàbriques d’embotits.
- Màquines de sacrifici per escorxadors.
- Tot tipus d’equipaments d’acer inoxidable per respondre a totes les necessitats de la indústria agroalimentària.

Actualment, l’empresa compta amb:
- un departament comercial que realitza visites als clients, proposa solucions i fa d’intermediari entre el client i
l’empresa.
- un departament tècnic per a realitzar l’estudi i projectes adaptats a les instal·lacions i necessitats de cada client.
- un taller per a la fabricació pròpia dels diferents equipaments proposats.
- un departament de qualitat que revisa tots els productes abans de subministrar-los o instal·lar-los al client.
- un equip de muntadors especialitzats que instal·la els nostres equipaments a tot el territori nacional i també a fora
de les nostres fronteres.
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QUADRES
Box inspecció animals vius
Per a instal·lar abans de l’entrada a les quadres i inspeccionar visualment els animals a sacrificar.
Compost de:
- 2 tanques laterals.
- 1 porta doble antiretorn.
- 1 porta de 2 batents amb forma especial per a tancar la sortida.
- Sistema per fixar el cap per poder realitzar la inspecció.
- Passarel·la lateral per permetre que l’operari treballi elevat i pugui realitzar fàcilment la inspecció.
Construït amb acer galvanitzat en calent.
REF.

LM122
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QUADRES
Tanques per a quadres
Per a tancar les quadres dels animals en els escorxadors.
Estan compostes de:
• Pilars estructurals per a encastar o per collar al terra, i col·locats 2000 mm entre sí.
• ml de tanca per collar entre els pilars. Pot ésser construïda amb xapa o amb barrots. És de tipus modular, facilitant la
substitució d’un mòdul si està deteriorat. A més, les quadres poden ésser versàtils, ja que, afegint o traient mòduls, els
espais es poden engrandir o reduir-se.
Segons el tipus d’animal a tancar, la forma i les mides de la tanca varien.
- per a porcins, les tanques són de xapa.
- per a ovins, en funció de la seva mida, es col·loca xapa (per animals més petits) o barrots verticals (per animals més
grans).
- per a bovins, les tanques són de barrots col·locats horitzontalment.
- i en les tanques mixtes (porcí, oví i boví), es col·loquen barrots verticals o xapa fins a certa altura i barrots horitzontals
fins arribar als 1500 mm.
Es fabriquen amb acer galvanitzat en calent o amb acer inoxidable AISI-304.
REF.

LM001
LM002
LM003
LM108
LM109
LM110
LM111
LM112

TIPUS QUADRA
Porcí
Boví
Mixta
Oví
Porcí
Boví
Mixta
Oví

ALTURA

1200 mm
1500 mm
1500 mm
1200 mm
1200 mm
1500 mm
1500 mm
1200 mm

MATERIAL
Galvanitzat
Galvanitzat
Galvanitzat
Galvanitzat
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
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QUADRES
Portes per a quadres
Per a col·locar a les quadres dels animals en els escorxadors.
Van subjectades als pilars que formen la quadra, amb un batent unit al pilar mitjançant frontisses i un forrellat tipus passador
que tanca a l’altre pilar.
Segons el tipus d’animal a tancar, la forma i les mides de la porta varien.
- per a porcins, les portes són de xapa.
- per a ovins, en funció de la seva mida, es col·loca xapa (per animals més petits) o barrots verticals (per animals més
grans).
- per a bovins, les portes són de barrots col·locats horitzontalment.
- i en les portes mixtes (porcí, oví i boví), es col·loquen barrots verticals o xapa fins a certa altura i barrots horitzontals fins
arribar als 1500 mm.
Es fabriquen amb acer galvanitzat en calent o amb acer inoxidable AISI-304.
REF.

LM004
LM005
LM006
LM113
LM114
LM115
LM116
LM117

TIPUS QUADRA
Porcí
Boví
Mixta
Oví
Porcí
Boví
Mixta
Oví

ALTURA

1200 mm
1500 mm
1500 mm
1200 mm
1200 mm
1500 mm
1500 mm
1200 mm

MATERIAL
Galvanitzat
Galvanitzat
Galvanitzat
Galvanitzat
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
Inoxidable
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QUADRES
Porta entrada passadís boví
Porta situada en el passadís d’entrada de bovins cap als boxes individuals. S’utilitza per tancar el pas del passadís i
aconseguir que els animals entrin en el box desitjat.
Composta d’una porta corredissa suspesa de dos perfils superiors. Aquests incorporen rodes en niló per traslladar-se
sobre una guia instal·lada sobre els boxes
Construïda amb acer galvanitzat en calent per immersió.
REF.

LM118
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Box individual boví
Per tancar els bovins individualment a les quadres dels escorxadors.
Compost de:
- Tanques paral·leles, amb pilars i plaques per a encastar o collar al terra, i amb barrots horitzontals.
- 2 portes d’entrada d’animals, abatibles cap a cada costat formant una porta antiretorn per evitar el retrocés dels animals.
- 1 porta a la part oposada per permetre el pas dels animals cap als passadís d’atordiment, accionada des de la part posterior,
podent empènyer l’animal des de darrera a l’obrir-la.
- Obertura mitjançant frontisses i tanca mitjançant passador.
Construït amb acer galvanitzat en calent per immersió.
Mides:
• Amplada: 800 mm.
• Altura: 1500 mm.

REF.

LM119

• OPCIONALMENT: Poden portar incorporat un abeurador entre tanques.
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QUADRES
Passarel·la superior quadres
Passarel·la col·locada a la part superior de les quadres, habitualment de boví, per poder accedir als animals i desplaçar-los
pels diferents passadissos y quadres des de la descàrrega fins la zona d’atordir.
Aquestes passarel·les permeten que l’operari desplaci els animals amb la màxima seguretat.
En cas de treballar amb passarel·la superior, totes les portes tindran un sistema d’obertura – tancament des de la pròpia
passarel·la.
Composta d’un xassís amb perfils UPN, terra tipus entramat, barana de protecció amb rodapeu i escala d’accés.
Construïda amb acer galvanitzat en calent.
Mides:
• Amplada passarel·la: 800 mm.
• Longitud i forma: segons la instal·lació.
REF.

LM120
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QUADRES
Plafó empenyador per quadra oví
Aquesta màquina s’utilitza per empènyer els animals en el corral oví fins l’alimentació al restrainer.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

• Plafó de 1400 mm altura amb estructura de suport, que es desplaça horitzontalment i verticalment.
• Passadís amb 2 tanques laterals de 1500 mm altura, tipus plafó tapat amb xapa.
• Portes d’entrada de xapa llisa, amb obertura cap als 2 costats, per omplir d’animals el passadís per on es desplaça el
plafó empenyedor (quantitat de portes segons la instal·lació).
• Portes de pas del personal a la zona del restrainer (quantitat de portes segons la instal·lació).
• Dos perfils IPN sobre el passadís, col·locats a 2100 mm del terra, amb cremallera per al desplaçament horitzontal del
plafó.
• Carros per arrossegar el plafó i que corren sobre la cremallera, accionats mitjançant un motoreductor (potència segons
la instal·lació).
• Sistema pneumàtic perquè el plafó s’elevi mentre retrocedeix.
• Guia superior pels cables elèctrics i pneumàtics.
• Quadre elèctric amb variador de velocitat.
• 2 botoneres de maniobra amb polsadors manuals per la pujada – baixada – parada i avanç – retrocés – parada de la
comporta.
• 2 finals de carrera per limitar el recorregut horitzontal del plafó.
• 2 finals de carrera per limitar el recorregut vertical del plafó.
• 2 finals de carrera per equilibrar el recorregut vertical del plafó.
Mides totals i recorregut: segons la instal·lació.
REF.

LM121
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Box atordir boví
Per col·locar en línies de sacrifici boví i immobilitzar l’animal mentre s’atordeix.
Compost de:
• Caixó de 2720 x 950 x 1725 mm, amb potes i plaques per ancorar a terra.
• Porta d’entrada tipus guillotina.
• Porta lateral per l’expulsió de l’animal.
Construït amb acer galvanitzat en calent.
Mides totals: 2865 mm llargada x 1200 mm amplada.

Funcionament
porta entrada
Funcionament
porta sortida
Terra

MIXTE
LM007
Per contrapès

MECÀNIC
LM008
Per contrapès

AUTOMÀTIC
LM009
Pistó pneumàtic

Giratori

Basculant
manual

Basculant
mitjançant pistó
pneumàtic

Fix
Abatible, manual,
(construït amb i amb inclinació
obra civil, igual simultània amb la
que el lateral i porta per facilitar
part posterior)
la caiguda de
l’animal

Abatible, accionat
amb el mateix pistó
que la porta de
sortida lateral, i amb
inclinació simultània
amb la porta per
facilitar la caiguda de
l’animal

Incorpora un immobilitzador de caps.
Sistema per immobilitzar el cap del boví dins el box mentre s’atordeix.
Compost de:
• Comporta superior basculant cap avall, per empènyer i retenir
l’animal cap endavant, funcionament mitjançant pistó hidràulic.
• Comporta frontal basculant, en forma de V per adaptar-se al coll
del boví, amb moviment cap amunt per a retenir el coll de l’animal,
funcionament mitjançant pistó hidràulic.
• Central hidràulica i quadre elèctric per la maniobra dels moviments
hidràulics.
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Box ritual boví
Per a la immobilització dels bovins durant el sacrifici realitzat amb el ritus halal. També es pot utilitzar per l’atordit en mode
tradicional.
DADES TÈCNIQUES:

• Entrada de l’animal por una porta posterior, tipus guillotina, accionada mitjançant pistó pneumàtic.
• Empenyedor interior accionat mitjançant pistó hidràulic, amb 2 moviments: s’abat sobre la part posterior de l’animal i
l’empeny cap endavant, adaptant-se a la mida del boví, aconseguint que aquesta tregui el cap pel forat de sagnat.
• Finestreta en el sostre per atordir
l’animal en cas d’atordiment tradicional.
• Caixa amb moviment rotatori de 180º,
accionat mitjançant motor hidràulic, per
a girar el boví cap per amunt.
• Arc de fixació del cap de l’animal, accionat mitjançant pistó hidràulic, per a
bloquejar el cap en el frontal i separar la
barbeta del boví, accedint fàcilment per
degollar.
• Porta lateral abatible, accionada mitjançant pistó hidràulic, per a l’expulsió de
l’animal.
• Terra inclinable, accionat mitjançant
pistó hidràulic, amb moviment simultani
amb la porta d’expulsió, per a facilitar la
caiguda del boví.
• Quadre de maniobra, amb polsadors
manuals per accionar tots els moviments
de la màquina.
Construït amb acer galvanitzat en calent.
Proteccions, petits elements i cargols
d’acer inoxidable.
Producció:
• Mode ritual: 30 bovins / hora.
• Mode tradicional: 60 bovins / hora.
REF.

LM123

• OPCIONAL: màquina orientable.
La màquina es pot muntar sobre una placa giratòria, per poder situar l’animal a la
posició idònia per efectuar el seu sacrifici.
Gir accionat mitjançant pistons hidràulics.
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Puntal de protecció
Per col·locar davant del box d’atordiment boví i frenar la caiguda de l’animal.
• Altura: 2 metres.
• Diàmetre: Ø 3”.
• Amb placa per collar al terra mitjançant tacs d’expansió.
Construït amb acer galvanitzat en calent per immersió.
REF.

LM010
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Polispast sagnat boví
Per pujar l’animal atordit des de davant del box fins al rail de sagnat. Compost de:
• Polispast elèctric de cable:
- capacitat: 1600 quilos.
- velocitat: 9 metres / minut.
- potència: 2,9 KW.
• suport de fixació a la viga.
• ganxo especial d’acer inoxidable per a penjar l’animal.
REF.

LM011
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Polispast animals ferits
Per evacuar els animals que no són aptes per a la matança. Compost de:
• Polispast manual de cadena:
- capacitat: 1500 quilos.

• Carro de translació manual que llisca sobre perfils IPN.
• Ganxo especial d’acer inoxidable per a penjar l’animal.
REF.

LM081
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Elevador de sagnat
S’utilitza per elevar els animals atordits fins el rail de sagnat.
CARACTERÍSTIQUES:

• Circuit tancat de cadena de 1 ¼” de baula simple.
• Guies de perfil UPN-80.
• Rail tubular Ø 2”.
• Empenyedors per via tubular, amb 4 rodes de niló.
• Accionament mitjançant motoreductor de 3 KW.
• Quadre elèctric.
• Botonera de maniobra externa, amb polsador de marxa i parada.
Construït amb acer galvanitzat en calent.
REF.

LM012
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Polispast feinejat boví
Per a transferir l’animal des del rail de sagnat tubular al rail de feinejat birrail.
Compost de:
• Polispast elèctric de cadena:
- capacitat: 1500 quilos.
- velocitat: 6 metres / minut.
- potència: 1,5 KW.
• Suport de fixació a la biga.
• Ganxo especial d’acer inoxidable per a penjar l’animal.
REF.

LM015
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Plataformes fixes pel feinejat boví
Per permetre que l’operari accedeixi fàcilment a la part de l’animal a treballar.
• Estructura amb potes (regulables o amb plaques per ancorar al terra).
• Terra amb xapa antilliscant d’alumini.
• Escala d’accés.
• Barana a l’escala i al voltant de l’estructura (excepte on
dificulti el treball).
• Sòcol a tot el voltant.
Construïdes enterament amb acer inoxidable AISI-304.

REF.
LM016

TIPUS
D’1 altura

MIDES BASE
1500 x 1000 mm

ÚS
Transferència

LM018

De 2 altures

1500 x 1000 mm

LM020

De 3 altures

1500 x 1000 mm

Espellat, repàs,
marcat

LM023

Eviscerat

1500 x 800 mm

Eviscerat i recollida
de tripes
* Incorpora una canal
inferior per la recollida

LM028

Inspecció

800 x 800 mm

Inspecció vísceres
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Espellat, repàs,
marcat

LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Plataformes elevadores pneumàtiques
Col·locades a la línia de feinejat boví, per elevar l’operari i accedir fàcilment a la part de l’animal a treballar, de manera
ràpida i còmoda.
• Xassís amb peus per collar al terra.
• Base amb terra de xapa estriada d’alumini antilliscant.
• Part posterior de xapa llisa.
• Barana de protecció en els 2 laterals.
• Sòcol a tot el contorn.
• 2 columnes cilíndriques amb casquets de niló com a guies.
• Funcionament mitjançant pistó pneumàtic.
• Accionament mitjançant pedal integrat al terra.
Construïdes enterament amb acer inoxidable AISI-304.

PLATAFORMES PEL PRE-ESPELLAT, FALDEIG,
EXTRACCIÓ VÍSCERES VERMELLES, ...
• Mides base: 1500 x 700 mm.
• Carrera pistó: 1500 mm (altura mínima: 150 mm / altura
màxima: 1650 mm).
REF.

LM026

PLATAFORMA PER PARTIR
• Mides base: 1500 x 1000 mm.
• Carrera pistó: 1500 mm (altura mínima: 150 mm / altura màxima: 1650 mm).
REF.

LM124
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Plataformes elevadores pneumàtiques
PLATAFORMA PER ESPELLAR
• Mides base: 700 x 700 mm.
• Carrera pistó: 1500 mm (altura mínima: 150 mm / altura màxima: 1650 mm).
REF.

LM125

PLATAFORMA PER L’EVISCERAT
• Mides base: 1500 x 700 mm.
• Carrera pistó: 800 mm (altura mínima: 850 mm / altura màxima: 1650 mm).
• Escala d’accés adossada a la plataforma.
• Canal retràctil inferior per la recollida i inspecció de vísceres, funcionament mitjançant pistó pneumàtic i accionament
mitjançant vàlvula manual.
REF.
RE

LM126
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Plataforma pneumàtica múltiple
Ideal per a escorxadors de poca capacitat i pocs operaris, perquè una sola persona pugui espellar, eviscerar i partir.
CARACTERÍSTIQUES:

• Forat central de 1000x1000 mm on queda col·locat l’animal.
• Passarel·les al voltant perquè l’operari pugui donar la volta i procedir amb l’eviscerat, espellat i partit.
• Funcionament mitjançant 4 pistons pneumàtics accionats amb 2 pedals.
• Tremuja retràctil pneumàtica inferior per evacuar les vísceres fins una banyera.
• Cinta transportadora inferior per evacuar les pells cap a la zona de subproductes.
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.
Mides: 2500 mm llargada x 2000 mm amplada.

REF.
RE

LM029
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Espelladora de boví
Per extreure la pell a l’animal.
• Xassís compost de:
− 1 columna vertical formada per 2 guies forma U, collada al terra mitjançant tacs d’expansió i subjectada a la via mitjançant 2 tirants.
− 1 corrou central amb cadenes, muntat sobre un carro de translació.
− 1 barra de reforç per col·locar a la via aèria, perquè aquesta no sofreixi sobreesforços.
• Puntal situat davant l’espelladora, collat al terra amb tacs d’expansió, per a lligar-hi les cadenes d’arrossegament.
• Cadenes d’acer inoxidable.
• Cilindre de 1900 mm cursa per elevar / baixar el carro de translació.
• Motor per enrotllar / desenrotllar les cadenes del corrou.
• Armari elèctric general, col·locat darrera la màquina.
• Botonera de maniobra col·locada en una de les plataformes de treball.
Construïda en acer inoxidable o en acer galvanitzat.
• Rendiment: 25-30 animals / hora.
REF.
Accionament
corrou
Accionament
carro translació
Potència

LM022
Galvanitzada

LM127
Inoxidable

Motoreductor
mecànic
Pistó
neumàtic
2,2 KW

LM128
Galvanitzada

LM129
Inoxidable

Motor
hidràulic
Pistó
hidràulic
5,5 KW

FUNCIONAMENT:
- Lligar les potes davanteres a la cadena de subjecció.
- Passar la cadena darrera el puntal i encaixar-la
en una de les osques.
- Lligar les cadenes a la pell prèviament espellada
de les potes (del darrera si es treu la pell de dalt a
baix o davanteres si es treu la pell de baix a dalt).
- Enrotllar les cadenes i desplaçar el carro (cap
avall si es treu la pell de dalt a baix o cap a dalt si
es treu la pell de dalt cap a baix).
- Quan la pell s’ha separat de l’animal, desenrotllar
les cadenes per alliberar-la.
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Espelladora boví mecànica
Per extreure la pell dels animals en escorxadors de poca producció.
Composta de:
• 1 bancada fixada al terra.
• Corrou Ø 300 mm de 900 mm longitud.
• Barra de subjecció potes davanteres.
• Accionament mitjançant pedal.
• Funcionament mitjançant motoreductor de 3 KW.
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.
Mides:

1300 mm llarg
700 mm ample
800 mm alt

• Rendiment: 12 caps / hora (amb 2 operaris).
REF.
RE

LM130

FUNCIONAMENT:

- Lligar les cadenes a les potes davanteres i subjectar-les a la barra de subjecció.

- Lligar la pell prèviament espellada de les potes de darrera a la cadena d’enrotllat.
- Enrotllar les cadenes en el corrou, accionat mitjançant el pedal.

- Quan la pell s’ha separat de l’animal, desenrotllar les cadenes per alliberar-la, accionant mitjançant l’altre pedal.
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Alleujador de càrregues espelladora
S’utilitza per aixecar l’animal i així rebaixar el pes que suporta l’estructura aèria durant el procés d’espellat.
Compost de:
• Estructura de suport.
• 2 ganxos per agafar entre les potes de l’animal, funcionament mitjançant pistons pneumàtics i accionament mitjançant
electrovàlvula pneumàtica.
• Capçal que es desplaça mitjançant guies de niló, funcionament mitjançant pistó pneumàtic i accionament mitjançant
electrovàlvula pneumàtica.
• Quadre elèctric de maniobra.
Construït amb acer inoxidable i estructura de suport amb acer galvanitzat en calent.
REF.
RE

LM131

FUNCIONAMENT:
Al prémer el polsador del quadre de maniobra, els 2 ganxos es desplacen i s’agafen a les potes de l’animal. A la vegada,
el capçal es desplaça cap enrere i cap amunt.
Quan s’acaba l’espellat, al prémer el polsador, el capçal retrocedeix i els 2 ganxos alliberen les potes de l’animal.
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Estimulador elèctric espelladora
S’instal·la a l’espelladora i s’utilitza per tensar l’animal durant el procés d’espellat per evitar la fractura de les vèrtebres.
Compost de:

- Estimulador que aplica un corrent elèctric controlat amb exactitud (de baixa tensió).
- Braç basculant, accionat mitjançant pistó pneumàtic, per acostar els elèctrodes a l’animal.
- Fi de cursa per accionar automàticament el braç basculant.
- Quadre de maniobra.
Materials d’acer inoxidable.

REF.
RE

LM132

FUNCIONAMENT:
- Quan baixa el corrou de l’espelladora
estirant i enrotllant la pell de l’animal, al
detectar el fi de cursa, el braç basculant
s’acciona automàticament.
- El braç es col·loca a la zona lumbar de
l’animal i automàticament, els elèctrodes
reben tensió, aplicant-la al boví.
- L’animal queda tensat, aconseguint que,
al seguir estirant la pell, les vèrtebres no
es fracturin.
- Quan el corrou de l’espelladora arriba a
baix, automàticament, els elèctrodes deixen de rebre tensió i el braç basculant es
retira a la seva posició inicial.
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Separador de potes
S’utilitza a la línia de feinejat boví. Actua separant entre si els 2 ganxos que subjecten les potes de darrera l’animal, per
poder-lo treballar (extracció de vísceres, partir, etc.).
Compost de:

• Estructura de suport de perfils UPN, amb cadiretes forma L per collar a l’estructura del rail.
• Rail tipus birrail o tubular (de Ø 1 ½” ó Ø 2”).
• Pistó pneumàtic per accionar el separador.
• Carro empenyedor per separar els ganxos, unit al pistó mitjançant una forquilla.
• Vàlvula pneumàtica d’accionament.
Construït amb acer galvanitzat en calent per immersió.
REF.
RE

LM025
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Equips de sacrifici boví
PISTOLA D’ATORDIR PER DETONACÍO
Amb retrocés automàtic del boló.
Incorpora bales per l’atordiment. Model Cash Special
REF.
RE

LM078

NOQUEJADOR PNEUMÀTIC D’ATORDIR
Per animals de fins a 600 quilos de pes.
Diàmetre percussor: 12,5-14,5 mm.
Doble polsador.
Pressió de treball: 12-15 bar.
Pes: 14 quilos. Model STUN-BP1
REF.
RE

LM019

ESTIMULADOR ELÈCTRIC SAGNAT
Aplica un corrent elèctric controlat amb exactitud (de baix voltatge) als
animals morts, produint les avantatges següents:
- la sang flueix amb major facilitat.
- accelera la disminució del PH – redueix el període d’envelliment i la
minva de la carn.
- augmenta la tendresa de la carn.
- millora el desossat de la carn.
Tenalles d’acer inoxidable. Model STIM-E512
REF.
RE

LM021

CISALLA PER POTES I BANYES
Maniobra amb doble polsador de seguretat.
Funcionament electro-hidràulic.
Amplada tall: 120 mm.
Temps de tall: 1,5 segons
Consum: 180-200 bar
Potència grup hidràulic: 4 KW
Pes: 27 quilos. Model HLS12
REF.
RE

LM024

CISALLA PER POTES
Maniobra amb doble polsador de seguretat.
Funcionament electro-hidràulic.
Amplada tall: 150 mm.
Temps de tall: 0,7 segons.
Consum: 180-200 bar.
Potència grup hidràulic: 3 KW.
Pes: 25 quilos. Model LS15
REF.
RE

LM168

CISALLA PER BANYES
Maniobra amb doble polsador de seguretat.
Funcionament electro–hidràulic.
Maniobra: pneumàtica.
Amplada tall: 120 mm. Temps de tall: 3,5 segons.
Consum: 180 – 200 bar.
Potència grup hidràulic: 4 KW.
Pes: 33 quilos. Model HG12
REF.
RE

LM169
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LÍNIA SACRIFICI BOVÍ
Equips de sacrifici boví
CISALLA PER CAPS
Maniobra amb doble polsador de seguretat.
Funcionament electro-hidràulic.
Amplada tall: 300 mm.
Temps de tall: 1,5 segons.
Consum: 180-200 bar.
Potència grup hidràulic: 4 KW.
Pes: 26 quilos. Model AS 130
REF.
RE

LM170

GANIVET ESPELLADOR PNEUMÀTIC
Tipus circular.
Diàmetre fulles: 110 mm.
Pressió de treball: 3,5 bar.
Potència motor: 400 W. Model SD11
REF.
RE

LM171

SISTEMA D’ASPIRACIÓ AL BUIT
Per l’aspiració de medul·la, cervells, grasses, ....
Consta d’un tanc d’aspiració de 110, 220 o 330 litres, un tanc cònic amb
tapa de buidat d’obertura automàtica, mànecs per diferents aplicacions,
bomba d’aspiració, i dipòsit separador per protegir la bomba contra el
material recollit.
Construït amb acer inoxidable. Model VSS
REF.
RE

LM172

SERRES TALL ESTERNÓ
Tipus serra de vaivé.
Per mitjans i grans escorxadors.
Longitud de tall: 330 mm.
Potència: 1,3 KW
Pes: 18,5 quilos. Model BBH 30-03
REF.
RE

LM173

REF.
RE

LM174

Per petits escorxadors.
Longitud de tall: 300 mm.
Potència: 0,95 KW.
Pes: 11 quilos. Model BBST30-13

SERRES PER PARTIR
Tipus serra cinta, per a mitjans i grans escorxadors.
Longitud de tall: 500 mm.
Potència: 2,3 KW
Pes: 65 quilos. Model SB 50-08
REF.
RE

LM175

REF.
RE

LM017

Per escorxadors petits i mitjans (100 porcins o 20 bovins per setmana).
• Pes: 20 quilos.
• Longitud fulla de serra: 600 mm.
• Profunditat de tall: 600 mm.
• Altura de tall: 600 mm.
• Potència: 1,3 KW.
• Tensió: 42 V.
• Connexió d’aigua a 20ºC: 3/8”.
Inclou equilibrador i transformador. Model SH60-03
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Túnel de conducció
Mànega de conducció fins el sistema d’atordir. Laterals amb sistema d’obertura per poder retirar fàcilment algun animal
en cas d’anomalia.
Construït amb acer galvanitzat en calent.
*Longitud segons la instal·lació.
REF.
RE

LM032
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Restrainer porcÍ
Pel transport i immobilització de l’animal des del passadís d’entrada fins l’atordiment.
Compost de:

• Un xassís construït amb acer galvanitzat en calent per immersió.
• 2 cintes de lames plàstiques arrossegades per dues cadenes per agafar els animals, col·locades verticalment i accionades
mitjançant 2 motoreductors d’ 1,5 KW.
• Regulador de l’amplada de les bandes, per ajustar-lo a la mida de l’animal.
• Passarel·la inferior.
• Quadre elèctric de maniobra, amb variador de velocitat.
• Accionament automàtic amb polsador de parada i marxa en el quadre o accionament manual polsant un pedal perquè
avanci.

AJUSTAMENT
DEL PAS

AJUSTAMENT
ALTURA
PASSAREL·LA
INFERIOR
QUADRE DE
MANIOBRA

MANUAL
LM031
Accionament
manual mitjançant
sistemes de fixació
roscats de:
- ajustament amplada
- ajustament inclinació
bandes

HIDRÀULIC
LM133
Accionament mitjançant 6
pistons hidràulics:
- obrir – tancar passadís
esquerre
- obrir - tancar passadís
dret
- ajustar inclinació bandes

Fixa

Accionament mitjançant 1
pistó hidràulic per:
- pujar o baixar rampa

- Polsadors de marxa
i parada
- Pedal

- Polsador de marxa i parada

- Polsadors individuals per
cadascun dels moviments
d’ajustament de la posició
de les cintes i la passarel·la
inferior
- Pedal
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Box atordit porcí
Per col·locar a les línies de sacrifici porcí i immobilitzar l’animal mentre s’anestesia.
Compost de:

• Caixó amb potes i plaques per collar al terra.
• Comporta d’entrada automàtica tipus guillotina, funcionament mitjançant pistó pneumàtic i accionament amb vàlvula
manual.
• Orifici a la part frontal per accedir al cap del porcí i procedir amb l’atordit elèctric.
• Comporta lateral d’expulsió automàtica, funcionament mitjançant pistó pneumàtic i accionament amb vàlvula manual.
• Terra inclinat de xapa, per expulsar fàcilment l’animal.
• Proteccions plàstiques interiors per evitar el pas de la corrent d’atordir a les parts metàl·liques, garantint un bon atordit.
Construït amb acer inoxidable AISI-304.

OPCIÓ 1. Expulsió arran del terra.
La comporta lateral descarrega l’animal a 250 mm del terra.
OPCIONALMENT: pot lliurar-se amb potes per muntar el box elevat (fix) i descarregar sobre la taula de sagnat.
REF.
RE

LM134
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Box atordit porcí
OPCIÓ 2. Expulsió en altura.
El box incorpora un pistó pneumàtic per elevar automàticament el caixó (després d’atordir l’animal), permetent la descàrrega
sobre la taula de sagnat.
Accionament mitjançant vàlvula manual.
REF.
RE

LM135
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Taula recepció atordit
Per rebre el porc a la sortida del box d’atordir o del restrainer, i procedir a elevar-lo al rail de sagnat mitjançant l’elevador
de sagnat.
Mides: 1300 x 1800 mm.
• Potes regulables per recolzar al terra.

• Pendent perquè el porc llisqui fins l’extrem on una barana lateral el reté per poder-lo penjar.
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.
REF.
RE

LM033
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Cinta de sagnat
Aquesta màquina es col·loca a la sortida de l’atordiment, permetent el sagnat horitzontal de l’animal i la transferència dels
animals a l’elevador de sagnat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

• Xassís tubular, amb potes regulables mitjançant afinadors.
• 2 cadenes paral·leles unides entre sí mitjançant perfils de polietilè vermell, que actuen com a banda transportadora.
• Amplada útil perfils: 1500 mm. Amplada total cinta: 1800 mm.
• Broquets de polvorització per la neteja de la banda.
• Tremuja inferior en forma de V invertida amb canal lateral: en un costat per evacuar la sang del sagnat i a l’altre per evacuar
els orins i excrements.
• Accionament mitjançant motoreductor d’ 1,1 KW.
• Quadre elèctric de maniobra amb polsadors de marxa i parada.
• Variador de velocitat elèctric.
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.
Longitud: segons la instal·lació.
REF.
RE

LM035
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Elevador de sagnat porcí
S’utilitza per elevar els animals anestesiats des del terra fins la via de sagnat.
CARACTERÍSTIQUES:

• Circuit tancat de cadena 1 ¼” de baula simple.
• Guies de perfil UPN-60.
• Rail tubular Ø 2”.
• Empenyedors per via tubular, amb 4 rodes de niló.
• Accionament mitjançant motoreductor d’ 1,5 KW.
• Quadre elèctric.
• Botonera de maniobra externa, amb polsadors de marxa i aturada.
Construït amb acer galvanitzat en calent.
REF.
RE

LM034
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Descensor de cadena a dipòsit d’escaldar
S’utilitza per baixar els animals sagnats des del rail de sagnat fins el dipòsit d’escaldar.
• Circuit tancat de cadena 1 ¼” de baula simple.
• Guies de perfil UPN-60.
• Rail tubular Ø 2”.
• Empenyedors per via tubular, amb 4 rodes de niló.
• Accionament mitjançant motoreductor d’ 1,5 KW.
• Quadre elèctric.
• Botonera de maniobra externa, amb polsadors de marxa i aturada.
Construït amb acer galvanitzat en calent.

REF.
RE

LM037
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Descensor de polispast a dipòsit d’escaldar
S’utilitza per baixar els animals sagnats des del rail de sagnat fins al dipòsit d’escaldar, en els escorxadors de poca producció.
Compost de:

- Tram de rail tubular amb pendent.
- Joc de frontisses per unir el tram de rail mòbil al rail fix.
- Joc de topalls a l’extrem, per evitar la caiguda dels ganxos.
- Polispast elèctric de cadena, de 250 quilos resistència, per aixecar i baixar el tram de rail.
- Grapa galvanitzada per fixar el polispast a la biga de suport.

REF.
RE

LM137
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Dipòsit d’escaldar
S’instal·la en línies de feinejat porcí i s’utilitza per escaldar el pèl de l’animal abans d’introduir-lo a la peladora, perquè sigui
més fàcil el seu depilat.
Composta de:

− Dipòsit de mides interiors 2000 mm. amplada x 696-746 mm. altura, aïllada mitjançant panells de llana de roca de 40
mm.
− Termòstat digital per triar la temperatura de l’aigua.
− Sonda per graduar automàticament la temperatura de l’aigua.
− Vàlvula manual per l’entrada del vapor en el circuit.
− Vàlvula pneumàtica per permetre el pas o no del vapor segons la temperatura de l’aigua.
− Aixeta de sortida d’aigua de 3”.
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.
• Temperatura de treball entre 60 i 64 ºC.
• Escalfament de l’aigua: mitjançant vapor.
• Temps d’escaldat entre 5-6 minuts.
• Producció: fins a 50 animals / hora.
• Longitud: segons la instal·lació.
LM039
LM040

Dipòsit revestit d’acer inoxidable
Dipòsit revestit d’obra civil
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Dipòsit d’escaldar vertical
S’instal·la en línies de feinejat porcí i s’utilitza per escaldar el pèl de l’animal abans d’introduir-lo a la peladora, perquè el
seu depilat sigui més fàcil.
Per a escorxadors de grans produccions. L’animal es trasllada penjat d’una cadena dins el dipòsit, mentre va rebent l’aigua
calenta de les dutxes incorporades.
Composta de:
- Bassa de mides interiors 2000 mm amplada x 1000 mm altura, per omplir amb l’aigua d’escaldar.
- Portes d’entrada i sortida abatibles.
- Panells verticals sobre la bassa, amb sistema de tubs per a recollir l’aigua de la bassa i dutxes per a ruixar els animals.
- Sistema de dutxat amb aigua calenta, escalfada mitjançant vapor.
- Bombes de 3 KW per a bombejar l’aigua des de la bassa fins les dutxes. Després d’escaldar l’animal, l’aigua es torna a
recollir dins la bassa, recirculant-la durant la jornada de treball.
- Nivell per controlar l’entrada d’aigua.
- Termòstat digital per ajustar la temperatura de l’aigua.
- Sonda per graduar automàticament la temperatura de l’aigua.
- Vàlvula manual per l’entrada del vapor en el circuit.
- Vàlvula pneumàtica per permetre el pas o no del vapor, segons la temperatura de l’aigua.
- Aixeta de buidat d’aigua de 3”.
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.

• Temperatura de treball: 60- 64 ºC.

• Producció: a partir de 80 porcs / hora.

• La longitud i l’altura varien segons la instal·lació.

REF.
RE

LM041
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Sistema arrossegament dipòsit d’escaldar
Per arrossegar el porc de forma contínua a l’interior del dipòsit d’escaldar, mantenint-lo submergit.
Compost d’un doble joc de cadenes amb dits d’arrossegament, muntat sobre el dipòsit d’escaldar.
Els dits d’arrossegament reben el porc que baixa a la cuba mitjançant el dipòsit, l’arrosseguen per la cuba i el descarreguen a
l’interior de la peladora.
Incorpora quadre elèctric de maniobra amb funcionament pas a pas i coordinat amb la peladora per a la seva sincronització.
Construït amb acer inoxidable AISI-304.
REF.
RE

LM138
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Despenjador automàtic
S’utilitza per despenjar automàticament els animals sagnats des del rail de sagnat fins la tremuja de recepció col·locada
abans del dipòsit d’escaldar.
L’accionament es realitza mitjançant pistons pneumàtics.
Construït amb acer galvanitzat en calent per immersió.
REF.
RE

LM043
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Tremuja recepció escaldat
• Des del despenjat automàtic.
Per rebre el porc del despenjador automàtic i introduir-lo al dipòsit d’escaldar.
Composta d’una canal semi-circular situada en altura i amb pendent de forma que el porc llisqui per ella fins entrar a la
peladora.
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.
REF.
RE

LM044

• Des de l’escaldat vertical.
Per rebre el porc del despenjador automàtic i introduir-lo a la peladora.
Composta d’una canal amb pendent que bolca a la peladora.
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.
REF.
RE

LM045
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Peladora porcí
S’utilitza per pelar els porcs que provenen del sagnat. El porc entra patinant sobre la pala d’entrada de la màquina. Aquesta
el tira dins la peladora on es depila durant un temps determinat. Transcorregut aquest temps, s’obre la pala d’expulsió i el
porc cau, per la força centrífuga del corró, sobre la taula.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

• Xassís amb 1 pala d’entrada, 1 pala d’expulsió i 1 corrou central amb pales de rascat.
• 2 columnes de dutxes per la neteja.
• Cortines de PVC contra els esquitxos a l’entrada i a la sortida.
• Accionament mitjançant motoreductor.
• Central hidràulica de 2,2 KW.
• Quadre elèctric general.
• Quadre de maniobra amb selector de funcionament manual o automàtic.
• Sistema d’ajustament del temps de pelat en el panell de control.
Construïda amb acer galvanitzat en calent per immersió. Armaris laterals per protecció dels motors i del quadre elèctric
d’acer inoxidable AISI-304.
REF.

Longitud útil
Mides totals
Rendiment

Nº pales rascat
Potència

LM047

2000 mm

LM048

2440 mm

2900 x 1500 x 2300 mm

3500 x 1500 x 2300 mm

91

112

60-80 porcs / hora

5,5 KW

120 porcs / hora
60-80 truges / hora
7,4 KW
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Peladora mixta
Per utilitzar en escorxadors de poca producció, i compactar l’escaldat i el depilat en una sola màquina.
• Escalfament de l’aigua mitjançant resistència elèctrica o mitjançant vapor.
• Amb 2 corrons amb pales de rascat de goma, accionades mitjançant motor de 2,2 KW.
• Rascador de caps.
• Doble tapa superior: una per l’entrada i sortida del porc, i l’altra per la neteja.
• Palanca expulsora de l’animal, amb funcionament manual o accionament pneumàtic.
• Quadre amb comandaments per la posada en marxa, maniobra i control de temperatura (col·locat a la dreta o a l’esquerra,
segons la instal·lació).
• Entrada d’aigua en el lateral oposat al del quadre de maniobra.
• Rodes per traslladar i afinadors per regular l’altura.
• Temps d’escaldat i depilat: 3 minuts aprox.
• Rendiment: 15-20 porcs / hora.
Construïda amb acer galvanitzat i portes d’acer inoxidable.
Opcionalment, construïda enterament d’acer inoxidable.

REF.

Longitud útil
Mides totals
Potència
resistència
Producció

Capacitat aigua
Pes

1800 mm

LM046

1900 mm

2200 mm

2150 x 1000 x 1500 mm

2350 x 1000 x 1500 mm

2500 x 1000 x 1500 mm

Fins a 200 quilos

Fins a 300 quilos

Fins a 350 quilos

380 quilos

600 quilos

600 quilos

12 KW

130 litres

16 KW

180 litres
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17,5 KW

180 litres

LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Taula repàs porcí
Col·locada a la sortida de la peladora, per repassar el depilat de l’animal.
- Ala de xapa a 3 costats per retenir l’animal a la taula.
- Afinadors per regular l’altura.
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.
Mides: 1900 mm. llargada x 1700 mm. amplada x 800 mm. altura.
REF.
RE

LM049
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Elevador de feinejat
S’utilitza per elevar els animals depilats des de la sortida de la peladora fins la via de feinejat.
CARACTERÍSTIQUES:

• Circuit tancat de cadena 1 ¼” de baula simple.
• Guies de perfil UPN-60.
• Rail tipus birrail.
• Empenyedors per via birrail, amb 4 rodes de niló.
• Accionament mitjançant motoreductor d’ 1,1 KW.
• Quadre elèctric.
• Botonera de maniobra externa, amb polsadors de marxa i aturada.
Construït amb acer galvanitzat en calent per immersió.
REF.
RE

LM050
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Forn socarrimar porcí
Forn per a socarrimar el pèl de l’animal i aconseguir un millor depilat.
CARACTERÍSTIQUES:

• 56 boques de foc.
• Broquetes estabilitzadores de flama d’acer inoxidable.
• Potència calorífica máxima: 1.500.000 Kcal/h.
• Funcionament automàtic, mitjançant quadre elèctric de control i maniobra.
• Diàmetre sortida fums: Ø 600 mm.
• Campana recollidora de productes de combustió.
• Producció màxima: 1000 porcs / hora.
• Consum: 100 g gas propà / porc o 0,12 m3 gas natural / hora.
• Potència: 3,6 KW – 400 V – 50 Hz.
Xassís construït amb acer galvanitzat en calent.
REF.
RE

LM076
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Plataformes de feinejat fixes
Permeten que l’operari accedeixi fàcilment a la part de l’animal a treballar. Les mides varien segons cada instal·lació.
• Estructura amb potes (regulables mitjançant afinadors o amb plaques per ancorar al terra).
• Terra de xapa d’alumini estriada antilliscant.
• Escala d’accés.
• Barana a l’escala i al voltant de l’estructura (excepte on dificulti el treball).
• Sòcol a tot el voltant.
Construïdes amb acer inoxidable AISI-304.

REF.
RE

LM051
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Plataforma pneumàtica per partir porcí
Per a què l’operari accedeixi fàcilment i còmodament a la part de l’animal a treballar.
• Xassís amb peus per ancorar al terra.
• Base amb el terra de xapa estriada d’alumini antilliscant.
• Part posterior de xapa llisa.
• Barana de protecció en els 2 laterals.
• Sòcol a tot el contorn.
• 2 columnes cilíndriques amb casquets de niló com a guies.
• Funcionament mitjançant pistó pneumàtic.
• Accionament mitjançant pedal integrat al terra.
• Mides base: 1000x1000 mm.
• Cursa pistó: 1000 mm.
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.
REF.
RE

LM139
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Flagel·ladora porcí
Màquina per a col·locar abans o després del socarrimat.
• En el pre-escaldat, s’utilitza per a rentar els porcins i retirar l’excés de sang i residus orgànics.
• Després del procés de socarrimat, s’utilitza per a treure els pèls cremats i proporcionar un millor aspecte visual.
Composta de:

• Xassís doble amb corrous al seu interior.
• Rodaments axials on roden els corrous.
• Flagels de goma en forma d’espiga rectangular, incorporats en els corrous (168 unitats a cada corrou).
• Accionament mitjançant motoreductor de 3 KW per eix.
• Dutxes superiors.
• Cortines de tancament en PVC.
• Quadre elèctric.
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.
En funció de la producció de l’escorxador, es proposen diferents combinacions dels diferents tipus de flagel·ladores.
REF.
LM140
LM054
LM055
LM141

CORROUS
2 verticals
3 verticals
4 verticals
4 horitzontals
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Separador de potes
S’utilitza en la línia de feinejat porcí. Actua separant entre sí els 2 ganxos que subjecten les potes de darrera de l’animal,
a fi de poder treballar-lo (treure les vísceres, partir-lo, etc.)
Compost de:

• Estructura de suport de perfils UPN, amb cadiretes forma L per collar a l’estructura del rail.
• Carril tipus birrail o tubular (de Ø 1 ½” ó Ø 2”).
• Pistó pneumàtic per accionar el separador.
• Carro d’empenta per separar els ganxos, unit al pistó pneumàtic mitjançant una forquilla.
• Vàlvula pneumàtica d’accionament.
Construït amb acer galvanitzat en calent.
REF.
RE

LM142
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LÍNIA SACRIFICI PORCÍ
Equips de sacrifici porcí
TENALLES ANESTESIAT PORCÍ
• Proveïdes d’aïllament i seguretat norma CEI 14-6.
REF.
RE

LM074

QUADRE ELÈCTRIC PER TENALLES
• Quadre elèctric de corrent contínua amb programes regulables.
• Programació individual per millor la qualitat.
• 5 programes pre-instal·lats ajustables a la capacitat i mida dels animals.
• Elecció entre atordir cap o cap/cor.
• Més rendiment per menys trencaments i petèquies.
• Corresponent a normatives EU / CE vigents.
• Connector per la recollida de dades.
• Avisador acústic de temps mínim d’atordiment (regulable).
• Visor led d’ampers, volts i programa escollit. Model STUN-E512
REF.
RE

LM052

SERRES PER PARTIR PORCÍ
Per escorxadors petits i mitjans (100 porcins o 20 bovins per setmana).
• Pes: 20 quilos.
• Longitud fulla de serra: 600 mm.
• Profunditat de tall: 600 mm.
• Altura de tall: 600 mm.
• Potència: 1,3 KW.
• Tensió: 42 V.
• Connexió d’aigua a 20ºC: 3/8”.
Inclou equilibrador i transformador. Model SH60-03
REF.
RE

LM017

REF.
RE

LM177

Per escorxadors industrials.
• Pes: 58 quilos.
• Profunditat de tall: 490 mm.
• Potència: 2,3 KW.
• Tensió: 42 V.
Inclou equilibrador i transformador. Model SB49-08

CISALLA TALL MANS I CAP
Cisalla hidràulica per utilitzar amb una mà.
• Pes: 3,9 quilos.
• Obertura de fulles: 90 mm .
• Pressió de treball: 150 bar. Model FNS9
REF.
RE

LM178

TALLADOR DE RECTE
Per l’extracció higiènica del recte en porcs i truges.
• Tall net i precís.
• Pes: 4,7 quilos.
• Potència: 0,75 KW.
• Pressió: 6 bar. Model EDF64
REF.
RE

LM179
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LÍNIA SACRIFICI OVÍ
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LÍNIA SACRIFICI OVÍ
Mànega d’entrada
Mànega de conducció fins el sistema d’atordir. Formada per 2 tanques de 1000 mm altura, col·locades paral·lelament
deixant un pas pels animals entre elles.
Cada tanca està composta de pilars amb plaques per collar al terra i un plafó de xapa llisa.
Construïda amb acer galvanitzat en calent.
*Longitud segons la instal·lació.
REF.
RE

LM143
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LÍNIA SACRIFICI OVÍ
Quadra giratòria
Sistema de portes giratòries per l’entrada d’ovins a un restrainer o a un sistema d’immobilització.
Composta de:
•Columna central de la que pengen les portes giratòries
•Tanca formant una quadra circular
•Porta d’entrada per on entren els animals
•Sortida directa al sistema d’immobilització
•Funcionament del sistema giratori manualment o amb motor de 0,55 KW (en aquest cas, accionat amb pedal)
El moviment de la tanca circular obliga als ovins a dirigir-se directament cap al sistema d’immobilització per l’atordit.
Construïda amb acer galvanitzat en calent.
REF.

LM144
LM145

ACCIONAMENT
Manual

Motoritzat
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LÍNIA SACRIFICI OVÍ
Restrainer
Pel transport i immobilització de l’animal des del passadís d’entrada fins l’atordit.
Compost de:

•2 bandes de PVC per a subjectar els animals, col·locades verticalment i accionades mitjançant 2 motoreductors d’1,1KW.
•Regulador de l’amplada de les bandes, per ajustar-lo a la mida de l’animal.
•Passarel·la inferior.
• Quadre elèctric de maniobra, amb variador de velocitat.

AJUSTAMENT
AMPLADA PAS

INCLINACIÓ V
AJUSTAMENT
ALTURA
PASSAREL·LA
INFERIOR
QUADRE DE
MANIOBRA

CONSTRUCCIÓ

Pneumàtic

HIDRÀULIC
LM148
Accionament mitjançant 5
pistons hidràulics per:
-obrir passadís esquerre
-obrir passadís dret
-tancar passadís esquerre
-tancar passadís dret
-ajustar inclinació banda
Accionament mitjançant
pistó hidràulic

MECÁNIC
LM146
Accionament
manual

PNEUMÀTIC
LM147
Accionament
mitjançant pistó
pneumàtic

Accionament
manual

Accionament
manual

Polsadors de
marxa i parada,
o pedal.

Polsadors de marxa
i parada, o pedal.
Vàlvula
d’accionament pistó
pneumàtic.

Polsadors de marxa i parada, o pedal. Polsadors individuals per a cadascun dels
moviments d’ajustament de
la posició de les cintes i la
passarel·la inferior.

Amb acer
inoxidable.

Amb acer
inoxidable.

Amb acer inoxidable i
xassís de suport amb
acer galvanitzat en
calent.

Fixa

Fixa

Accionament mitjançant
1 pistó hidràulic:
-pujar o baixar rampa

Hidràulic
V.2
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LÍNIA SACRIFICI OVÍ
Restrainer tipus ritual
Pel transport i immobilització de l’animal des del passadís d’entrada fins l’atordit, pel sagnat tipus ritual.
Compost de:
•2 bandes de tauletes metàl·liques per a subjectar els animals, col·locades verticalment i accionats mitjançant 2
motoreductors
•Regulador de l’amplada del pas en posicions fixes, ajustant mitjançant passadors
•Canal inferior per a la recollida de la sang
•Sense canal en els últims 500 mm, amb sistema de rentat de les tauletes
•Quadre elèctric de maniobra, amb variador de velocitat
Construït amb acer inoxidable AISI-304.

REF.
RE

LM167

*PER TREBALLAR AMB MÈTODE
RITUAL:
Els animals entren al restrainer, es degollen, la sang es recull a la canal inferior
mentre els animals van avançant i, a la
sortida del restrainer, es pengen a
l’elevador.
*PER TREBALLAR AMB MÈTODE
TRADICIONAL:
Els animals entren al restrainer, a la sortida s’atordeixen amb les pinces elèctriques
i després es degollen (a la cinta de sagnat
o a l’elevador).
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LÍNIA SACRIFICI OVÍ
Immobilitzador oví per sagnat halal
Per a immobilitzar el cap dels animals a la sortida del restrainer i sagnar-los amb el ritus halal.
Compost:
•Estructura acoblada amb frontisses a la sortida del restrainer,
•Sistema per fixar el cap de l’animal, accionat amb dos pistons pneumàtics (un per adaptar per dalt i l’altre per adaptar per
baix)
•Reixa per mantenir elevat el cap de l’animal durant el sagnat
•canal per recollir la sang, situada sota el cap de l’animal
Construït amb acer inoxidable.
REF.
RE

LM107

•Possibilitat d’utilitzar-se per a sagnat en ritus tradicional.
En el cas d’anestèsia elèctrica, el sistema de fixació del
cap està recobert de niló, per evitar la conductivitat
elèctrica i assegurar un bon atordit.
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LÍNIA SACRIFICI OVÍ
Box d’anestèsia
Per a immobilitzar l’animal mentre es procedeix amb l’anestèsia elèctrica.
Compost de:
•Caixó de 800 mm llargada x 500 mm amplada x 700 mm altura
•Comporta de guillotina a l’entrada, funcionament mitjançant pistó pneumàtic i accionament mitjançant vàlvula manual
•Amb forat a la tapa per a immobilitzar el cap de l’animal i procedir amb l’atordit
•Comporta lateral d’expulsió, funcionament mitjançant pistó pneumàtic i accionament mitjançant vàlvula manual
•Muntat sobre potes de 300 mm amb plaques per ancorar al terra, per a deixar caure l’animal i sagnar-lo
•Proteccions plàstiques interiors per evitar la conductivitat elèctrica de les pinces d’anestesiat i assegurar un bon atordit
Construït amb acer inoxidable.
Mides: 2100 mm llargada x 500 mm amplada x 2150 mm altura.

REF.
RE

LM106
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LÍNIA SACRIFICI OVÍ
Taula de recepció
Col·locada a la sortida del sistema d’immobilització i atordiment (sigui un restrainer o un box d’immobilització), per a rebre
l’animal.
Consistent en una taula amb rodets i ales laterals on cau l’animal i roman a l’espera per a ser penjat a l’elevador de sagnat.
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.
REF.
RE

LM149
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LÍNIA SACRIFICI OVÍ
Cinta de sagnat
Aquesta màquina es col·loca a la sortida de l’atordit, permetent el sagnat horitzontal de l’animal i la transferència dels
animals a l’elevador de sagnat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

•Xassís tubular, amb potes regulables mitjançat afinadors
•2 cadenes paral·leles unides entre sí mitjançant perfils de polietilè vermell, que actuen com a banda transportadora
•Amplada útil perfils: 1000 mm. Amplada total cinta: 1300 mm.
•Broquets de polvorització per la neteja de la banda.
•Tremuja inferior en forma de V inversa amb canal lateral: un costat per evacuar la sang del sagnat i l’altre per evacuar els
orins i excrements
•Accionament mitjançant motoreductor d’ 1,1 KW
•Quadre elèctric de maniobra amb polsadors de parada i marxa
•Variador de velocitat elèctric
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.
Longitud: segons la instal·lació.
REF.
RE

LM104
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LÍNIA SACRIFICI OVÍ
Elevador de sagnat
S’utilitza per elevar els animals anestesiats des de la tremuja de recepció o de la cinta de sagnat fins la via de sagnat.
Compost de:
•Circuit tancat de cadena 1 ¼” de baula simple
•Guies de perfil UPN-60
•Rail tubular Ø 1 ½”
•Empenyedors per via tubular, amb 4 rodes de niló
•Accionament mitjançant motoreductor d’ 1,5 KW
•Quadre elèctric
•Botonera de maniobra externa, amb polsadors de marxa i parada
Construït amb acer galvanitzat en calent i tapes de protecció d’acer inoxidable.
REF.
RE

LM058
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LÍNIA SACRIFICI OVÍ
Dit pneumàtic espellador
Situat a la zona d’espellat i utilitzat per preparar la pell abans d’entrar a l’espelladora.
Consistent en un dit per empunyar la pell de l’animal, amb moviment dirigit per un pistó pneumàtic. Accionat mitjançant
pedal.
Inclou un esterilitzador amb resistència pel dit.
Construït amb acer inoxidable.
REF.
RE

LM150
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LÍNIA SACRIFICI OVÍ
Espelladora oví 1 braç rotatiu
Màquina dissenyada per extreure fàcilment la pell dels ovins.
Composta de:

•Guia vertical amb carro de translació accionat mitjançant un pistó hidràulic de 1350 mm recorregut

•Pinça fixada al carro de translació, amb obertura i tancament automàtics, per agafar i enrotllar la pell de l’animal
•Motor hidràulic rotatiu per girar la pinça

•Funcionament mitjançant grup hidràulic, amb xassís de suport, electrovàlvules i mànegues de connexió entre el grup i els
pistons hidràulics
•Quadre elèctric de maniobra
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.
• Producció: de 180 a 240 ovins / hora (depenent del rest de la instal·lació)
REF.
RE

LM105

Els moviments del braç són ajustables, podent
variar:
-La velocitat de pujada
-La velocitat de baixada
-La velocitat d’enrotllat
-La velocitat de desenrotllat
FUNCIONAMENT:

Inicialment, el braç està a la part superior de la
màquina. L’animal arriba amb la pell lleugerament
extreta. L’operari la col·loca a la pinça oberta. Al prémer el polsador de marxa, la pinça es tanca, volteja
i baixa, enrotllant la pell al braç. Quan el braç arriba
a baix, la pell està enterament extreta i enrotllada al
braç. Després, el braç puja i es va desenrotllant la
pell fins que arriba a la posició superior.
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LÍNIA SACRIFICI OVÍ
Plataformes de treball
Per a situar en els diferents llocs de treball, permetent que l’operari arribi còmodament a la part de l’animal a feinejar.
Xassís amb potes i peus regulables en altura, terra antilliscant, baranes i sòcols de protecció i escales d’accés.
Construïdes amb acer inoxidable AISI-304.

REF.

LM151
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LÍNIA SACRIFICI OVÍ
Equips de sacrifici oví
PINCES ANESTESIAT
Proveïdes d’aïllament i seguretat norma CEI 14-6.
REF.

LM075

QUADRE ELÈCTRIC PER PINCES ANESTESIAT
Quadre elèctric de corrent continu amb programes regulables.
•Programació individual per millorar la qualitat
•5 programes preinstal·lats ajustables a la mida dels animals
•Elegir entre atordir cap o cap/cor
•Més rendiment per menys ruptures i petèquies
•Compleix les normatives EU / CE vigents
•Connector per la recollida de dades
•Avisador acústic de temps mínim d’atordit (regulable)
•Visor led d’ampers, voltatge i programa elegit. Model STUN-E512
REF.

LM052

ESTIMULADOR ELÈCTRIC SAGNAT

Aplica un corrent elèctric controlat amb exactitud (de baixa tensió) als
animals morts, produint les següents avantatges:
•La sang flueix amb major facilitat
•Accelera la disminució del PH
•Redueix el període d’envelliment i la minva de la carn
•Millora el desossat en calent
Tenalles d’acer inoxidable. Model STIM-E512
REF.

LM021

CISALLA MANS
Cisalla hidràulica per utilitzar amb un mà.
Funcionament electro – hidràulic.
Pes: 3,9 quilos.
Obertura de fulles: 90 mm.
Pressió de treball: 150 BAR. Model FNS9
REF.

LM178

CISALLA BANYES OVÍ I PORCÍ
Funcionament electro – hidràulic.
Pes: 15 quilos.
Obertura de fulla: 100 mm.
Pressió de maniobra: 3 bar pneumàtic. Model HZ10
REF.

LM181
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LÍNIA SACRIFICI OVÍ
Equips de sacrifici oví
CISALLA TALL CAPS
Funcionament electro – hidràulic.
Pes: 3,8 quilos.
Obertura de fulla: 150 mm. Model HDS15
REF.

LM182

SISTEMA D’ASPIRACIÓ AL BUIT
Per l’aspiració de medul·la, cervells, grasses,... Consta d’un tanc
d’aspiració de 110, 220 o 330 litres, un tanc cònic amb tapa de buidat d’obertura automàtica, mànecs per diferents aplicacions, bomba
d’aspiració, dipòsit separador per protegir la bomba contra el material
ingerit. Construït amb acer inoxidable. Model VSS
REF.

LM172

SERRA TALL ESTÈRNUM
Serra de vaivé

Longitud de tall: 300 mm

Potència: 0,95 KW
Pes: 11 quilos Model BBST30-13
REF.

LM173
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RAIL AERI
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RAIL AERI
Estructura suport rail aeri
Tots els rails aeris (de sagnat, feinejat, cambres, passadissos, etc.) se subjecten a l’estructura de suport, penjant-los
mitjançant cadiretes.
En funció de la quantitat i tipus d’animal que es penjarà als rails, es calcula quants quilos / metre lineal ha de suportar
l’estructura, i a partir d’aquí s’estudia quin tipus de perfils la composaran.
Està formada de:
-pilars de tub estructural, amb platines per ancorar al terra
-perfils IPN, units als pilars amb ungles de subjecció i units entre sí mitjançant plaques d’unió
-suports per corbes i desviaments
-cargols per muntar tipus “Mecano” els diferents elements. Amb aquest tipus de construcció s’evita la soldadura, eliminant
la possible aparició d’òxid en els punts d’unió de les bigues
Construïda amb acer negre i acabat galvanitzat en calent per immersió.
REF.

CR089
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RAIL AERI
Sistemes de rail birrail
Aquest tipus de via pot muntar-se en línies de feinejat oví, porcí o boví, en cambres, sales de desfer, molls d’expedició,
passadissos i camions frigorífics.

CARRIL DE RODAMENT

Constituït per 2 perfils forma U-50x29 mm amb aliatge d’alumini AGST5, amb una cara de rodament, una superfície de
guiatge dels carrets i ranura en T que permet fixar els suports de subjecció mitjançant cargols de martell, sense soldadura
ni perforacions.
REF.

CR001

DESVIAMENTS

Constituïts per 2 perfils forma U-50x29 mm amb aliatge d’alumini AGST5, amb una cara de rodament, una superfície de
guiatge dels carrets i ranura en T que permet fixar els suports de subjecció mitjançant cargols de martell, sense soldadura
ni perforacions.
Radi: 350 mm.
Es col·loquen quan és necessari desviar-se des d’un rail a un altre.
N’hi ha de 3 tipus: desviaments de 45º a 2 vies, desviaments de 90º a 2 vies
i desviaments de 90º a 3 vies.
Desviament
de 45º a 2 vies
y CR010
desvíos de
90º a 3 vías.
CR011
CR012

Desviament de 90º a 2 vies
Desviament de 90º a 3 vies

CORBES

Constituïdes per 2 perfils forma U-50x29 mm amb aliatge d’alumini AGST5, amb una cara de rodament, una superfície de
guiatge dels carrets i ranura en T que permet fixar els suports de subjecció mitjançant cargols de martell, sense soldadura
ni perforacions.
Radi: 350 mm
Es col·loquen en els trams on és necessari que el rail canviï de sentit.
N’hi ha de 2 tipus: corbes de 45º i corbes de 90º.
CR013
CR014

Corba de 45º
Corba de 90º
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RAIL AERI
Sistemes de rail birrail
AGULLES

Es col·loquen en els desviaments i s’utilitzen per poder seleccionar la via per on s’ha de desviar el ganxo.
Estan compostes d’una paleta, collada mitjançant cargols al desviament, amb una corda de niló que s’estira per moure la
paleta, tancant un dels passos del desviament. D’aquesta manera, quan el ganxo arriba a aquest punt, només trobarà un
rail possible per lliscar-hi.
CR021
CR022
CR023

Agulla a dreta

Agulla a esquerra
Agulla central

OPCIONAL: accionament pneumàtic.
S’incorpora un petit pistó pneumàtic unit a l’agulla i, mitjançant una vàlvula d’accionament manual, l’agulla es mou
per obrir o tancar la via.

CADIRETES DE SUBJECCIÓ

Per penjar el rail a l’estructura secundària, i per mantenir paral·lels i amb una separació de 18 mm els 2 perfils de formen el carril.
En forma de U, amb ranura a la part superior pels cargols de subjecció de la cadireta a la biga, i amb orelles a la part inferior pels
cargols de subjecció de la cadireta al rail.
Fabricades en alumini L-2640.
La distancia de separación entre las silletas de sujeción del carril es la que determina la carga que puede soportar el carril:
Separació entre cadiretes (mm)

1100

900

750

650

550

Càrrega admesa (Kg. / metre lineal)

400

500

600

700

800

REF.

TIPUS

CR002

Senzilla

CR004

Doble

CR003
CR005
CR019

Senzilla
Doble

Doble partida (per muntar en
cadenes de tub quadrat obert,
passamà de fixació d’acer
inoxidable)

ALTURA
TOTAL

ALTURA ENTRE
ESTRUCTURA I RAIL

240 mm

200 mm

240 mm

200 mm

240 mm

200 mm

150 mm

110 mm

150 mm

110 mm
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RAIL AERI
Sistemes de rail birrail
CARGOLS

Tots els elements que composen els sistemes de rail birrail s’uneixen i s’acoblen entre sí mitjançant cargols.
N’hi ha de 2 tipus:
-Els cargols per a subjectar les cadiretes de suport a les bigues portants, compostos d’ungles collades amb cargols i que
carreguen sobre la cadireta i sobre la biga. Les ungles són d’alumini i els cargols són d’acer inoxidable.
-Els cargols per a subjectar el rail a les cadiretes de suport, compostos per cargols especials amb cap de martell que
s’insereixen a la ranura del rail i es collen amb femelles. Aquests cargols són d’acer inoxidable.
CR008
CR009

Unió cadireta - rail
Unió cadireta - estructura

CADIRETES DE SUBJECCIÓ PER CAMIONS

Per a penjar el rail a l’estructura del camió, i per a mantenir paral·lels i amb una separació de 18 mm els dos perfils que
formen el rail.
Amb forma de U, amb ranura a la part superior pels cargols de subjecció de la cadireta al camió, i amb orelles a la part
inferior pels cargols de subjecció de la cadireta al rail.
Fabricades amb acer inoxidable AISI-304.
REF.

TIPUS

CR006

Senzilla

CR007

Doble

ALTURA
TOTAL

ALTURA ENTRE
ESTRUCTURA I RAIL

130 mm

90 mm

130 mm

90 mm

ENTRADES A CAMIÓ

Constituïdes per perfils forma U-50x29 amb aliatge d’alumini AGST5, amb una cara de rodament, una superfície de guiatge dels carrets i ranura en T que permet fixar els suports de subjecció mitjançant cargols de martell, sense soldadura ni
perforacions.
Es col·loquen a l’entrada dels camions, per poder distribuir els ganxos a les diferents vies del camió.
REF.
CR090
CR091
CR092

Nº ENTRADES A CAMIÓ
3
4
5
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RAIL AERI
Material rodant per via birrail
Està compost d’un carret per a via birrail, acoblat a un ganxo, camal o perxa, segons l’ús.

CARRETS DE TRANSPORT

•Cos realitzat amb aliatge d’alumini A-S7G06, fos en motlles, temperat i revingut.
•Amb 2 rodes Ø 60 mm de niló endurit, amb rodaments de boles estancs que garanteixen un desplaçament fàcil i silenciós
sobre el carril.
•El guiatge del cos del carro a dins la via s’efectua amb rodetes-guies verticals, construïts també de niló endurit.
•La part inferior del cos del carro està prevista per a rebre una forquilla i acoblar-hi les diferents peces d’enganxall normals.
•Càrrega admesa: 500 quilos.

REF.
CR046
CR047
CR092
CR048

TIPUS
Curt 2 rodes

LONGITUD
CARRET

ALTURA PART INFERIOR RODAPART INFERIOR FORQUILLA

200 mm

165 mm

160 mm

Llarg 2 rodes
Llarg 4 rodes

200 mm

130 mm
165 mm

Roda niló Ø 60 mm recanvi carret

PECES D’ENGANXALL
GANXOS

Construïts amb acer inoxidable.
REF.

Ø

RESISTÈNCIA

14

300 Kg.

CR057

12

CR100

16

CR058
CR059

18

200 Kg.
350 Kg.
400 Kg.

ÚS

Feinejat porcí / oví

Transport canals boví
Feinejat boví
Feinejat boví
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RAIL AERI
Material rodant per via birrail
CAMALS

Construïts amb alumini.
REF.

CR061
CR062
CR063
CR064
CR064

AMPLADA

RESISTÈNCIA

400

200 Kg.

200
450
500
550

ÚS

200 Kg.

Feinejat oví

400 Kg.

Feinejat / transport porcí

400 Kg.

Feinejat / transport porcí

400 Kg.

Feinejat oví

Feinejat / transport porcí

PERXES

Construïdes amb acer inoxidable.
REF.

TIPUS

GANXOS

Circular

6

CR074

Plegable

CR076

Rectangular

CR075

8

16

ÚS

Estoc ovins

Estoc vísceres
Estoc lloms
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RAIL AERI
Sistemes de rail tubular
Aquest tipus de via es munta en línies de sagnat porcí, oví o boví. També es pot muntar en línies de feinejat, cambres,
sales de desfer, molls d’expedició i passadissos.

RAIL DE RODAMENT

Format per un tub Ø estructural a sobre del qual llisquen els carrets.
El rail se subjecta a l’estructura de suport mitjançant cadiretes. Segons la instal·lació, aquestes poden anar soldades o
unides mitjançant cargols.
Hi ha 3 tipus:
-rail Ø 1 ½”: normalment es munta en línies de sagnat oví
-rail Ø 2”: normalment es munta en línies de sagnat i feinejat porcí i boví
-rail Ø 2” con plàstic: normalment es munta en línies de feinejat, cambres i sales d’especejament
Construït amb acer galvanitzat.
CR024
CR025
CR094

Rail tubular Ø 1 ½”

Rail tubular Ø 2”
Rail tubular Ø 2” amb plàstic

CADIRETES

Per a penjar el rail a l’estructura secundària.
Formades per una platina de 50x15 mm doblada en forma de L. Amb 2 ranures a la part superior per collar a la biga mitjançant ungles i cargols.
A la part inferior porten un encaix per poder embeure el tubular. En cas que el tubular no se soldi a la cadireta, s’incorpora
un forat per poder-lo collar.
Construïdes amb acer galvanitzat en calent.
La distància de separació entre les cadiretes de subjecció del rail és la que determina la càrrega que pot suportar el rail.
RE
REF.

CR095
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RAIL AERI
Sistemes de rail tubular
DESVIAMENTS

Es col·loquen quan és necessari desviar-se d’un rail a un altre.
Construïts amb acer galvanitzat en calent.
N’hi ha 3 tipus:

DESVIAMENT GIRATORI

Compost de 2 trams de rail en forma de T. Amb una palanca i una corda incorporada que, a l’estirar-la manualment,
provoca que un dels trams quedi paral·lel amb la via on s’ha de desviar el ganxo, mentre que l’altre tram queda girat a 90º.
CR027 Desviament a 2 vies rail Ø 1 ½”
CR028
Desviament a 2 vies rail Ø 2”

DESVIAMENT DE CONTRAPÈS

Compost d’un tram de rail unit a la via mitjançant una xarnera amb moviment horitzontal. Amb un pes en un extrem que,
quan s’estira manualment mitjançant una corda incorporada, provoca que el tram mòbil es mogui cap a una de les 2 vies
possibles per on s’ha de desviar el ganxo.
CR029 Desviament a 2 vies rail Ø 1 ½”
CR030
Desviament a 2 vies rail Ø 2”

DESVIAMENT PNEUMÀTIC

Compost d’un tram de rail unit mitjançant una xarnera amb moviment horitzontal. El tram mòbil es mou cap a una de les 2
vies possibles per on s’ha de desviar el ganxo, mitjançant un pistó pneumàtic que s’acciona mitjançant un comandament
manual.
CR031 Desviament a 2 vies, rail Ø 1 ½”
CR032 Desviament a 3 vies, rail Ø 1 ½”
CR033
Desviament a 2 vies, rail Ø 2”
CR034
Desviament a 3 vies, rail Ø 2”
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RAIL AERI
Sistemes de rail tubular
CORBES

Es col·loquen en els trams on és necessari que el rail canviï de sentit. Constituïdes per un tubular corbat a 45º o 90º. Se
subjecten a l’estructura de suport mitjançant cadiretes.
Construïdes amb acer galvanitzat en calent.
CR037
CR038
CR039
CR040

Corba de 45º tubular Ø 1 ½”
Corba de 90º tubular Ø 1 ½”
Corba de 45º tubular Ø 2”
Corba de 90º tubular Ø 2””

CARGOLS

Per a subjectar les cadiretes de suport a les bigues portants, compost per ungles collades mitjançant cargols que carreguen sobre la cadireta i sobre la biga.
Materials zincats.
.
.

REF.

CR026
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RAIL AERI
Material rodant per via tubular
CARROS AMB CADENES

Sagnat oví

CARACTERÍSTIQUES
CARRO
- d’acer inoxidable
- rodet per via Ø 1 ½”
- longitud: 220 mm

CARACTERÍSTIQUES
CADENA
- d’acer inoxidable
- longitud: 400 mm
- amb ganxo a l’extrem

- d’acer inoxidable
- rodet per via Ø 2”
- longitud: 300 mm

- d’acer inoxidable
- longitud: 450 mm
- amb anella a l’extrem

- d’acer inoxidable
- rodet per via Ø 2”
- longitud: 340 mm

- d’acer inoxidable
- longitud: 500 mm
- amb tub a l’extrem

- d’acer galvanitzat
- rodet per via Ø 2”
- longitud: 380 mm

- d’acer galvanitzat
- longitud: 1000 mm
- amb anella a l’extremREF.

REF. CR051

Sagnat porcí

REF. CR055

Sagnat porcí (despenjat automàtic)

REF. CR055

Sagnat boví

REF. CR056

REF. CR068

REF. CR071

REF. CR073

CR072

CARROS AMB GANXOS

Feinejat porcí
(ganxo europeu)
REF. CR095

Feinejat boví
REF. CR096

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES
GANXO
CARRO
d’acer
galvanitzat
- d’acer galvanitzat
- platina corbada de 35x12 mm - diàmetre ganxo: Ø 16 mm
- longitud: 147 mm
- sense rodet
resistència:
250 quilos
- longitud: 160 mm
- d’acer inoxidable
- d’alumini
- diàmetre ganxo: Ø 22 mm
- rodet per via Ø 2”
- longitud: 175 ó 200 mm
- longitud: 200 mm
- resistència: 1250 quilos
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RAIL AERI
Accesoris per rail
FRONTISSA

Permet la inclinació del rail cap avall.
Construït amb acer zincat (la de birrail) o galvanitzat en calent (la de tubular).
REF.

TIPUS RAIL

CR078
CR081
CR082

Birrail
Tubular Ø 1 ½”
Tubular Ø 2”

FRE MANUAL

Aquest element es munta en línies manuals on és necessari frenar el carret. S’acciona manualment mitjançant una corda.
Construït amb acer inoxidable.
REF.

CR018
CR045

TIPUS RAIL

Birrail
Tubular Ø 1 ½”

JOC TOPALLS FI RAIL

Accessori per collar al final d’una línia de rail birrail i evitar la caiguda del carret per l’extrem.
Construït amb acer inoxidable.
REF.

CR020
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RAIL AERI
Accesoris per rail
FRE PER CADIRETA DE CAMIÓ

Compost d’una cadena amb passador i cargol, per acoblar a la cadireta de birrail. S’utilitza per a muntar en els rails dels
camions, permetent frenar les canals mentre el camió està circulant.
Construït amb acer inoxidable.
REF.

CR035

SUPORTS PER A CORBES I DESVIAMENTS

Per a collar a l’estructura secundària mitjançant ungles i cargols. Es munta a les cantonades on serà necessari subjectar
una corba o un desviament.
Construït amb acer galvanitzat en calent.
REF.

CR036
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RAIL AERI
Introductor pneumàtic
Es col·loca en les línies aèries i s’utilitza per a introduir ganxos un a un en una cadena aèria.
Compost de:
•1 tram de rail mòbil mitjançant cilindre pneumàtic
•1 vàlvula pneumàtica pel seu accionament
•2 finals de cursa
•Guia amb casquets de niló
Construït amb acer galvanitzat en calent.
Es pot instal·lar en els 3 tipus de rail aeri: birrail, tubular Ø 1 ½” i tubular Ø 2”.
REF.

LM072

FUNCIONAMENT:
−A l’accionar la cadena aèria, un empenyedor dóna senyal
a un dels 2 finals de cursa
−Aquest, al seu torn, acciona el cilindre pneumàtic,
aixecant el rail mòbil de l’introductor. D’aquesta manera el
ganxo s’introdueix a la cadena i l’empenyedor l’arrossega.
−L’empenyedor, després de recórrer un tram a la cadena,
dóna senyal a l’altre final de cursa
−Aquest acciona el cilindre pneumàtic, tornant el rail a la
seva posició inicial
Aquest cicle es repeteix indefinidament fins que la cadena
aèria es deté.
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RAIL AERI
Cadena aèria unidireccional
Es tracta d’un tram de línia aèria que es mecanitza per aconseguir una línia automàtica.
Aquest tipus de cadena només permet pujades i baixades del rail, i no permet girs en horitzontal.
Composta de:

• Via aèria tipus birrail, tubular Ø 1 ½” o tubular Ø 2” (normal o amb plàstic), amb les corbes, cadiretes de subjecció i
cargols corresponents
• Sistema tancat de cadena 1 ¼”
• Empenyedors muntats sobre carros amb rodets de niló.
• Guia amb perfils UPN-60.
• 2 pinyons rotors de 1 ¼”.
• Accionament mitjançant motoreductor (potència segons la longitud i la utilització).
• Quadre elèctric de maniobra.
Construïda amb acer negre i acabat galvanitzat en calent per immersió.
És ideal per automatitzar:
-línies de feinejat rectes
-línies de desfer rectes
-cambres d’emmagatzematge i d’oreig on es mecanitza cada via per separat, permetent una classificació per vies
LM068 Mecanització via tubular Ø 1 ½”
LM069
LM070

Mecanització via tubular Ø 2”
Mecanització via birrail
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RAIL AERI
Cadena aèria multidireccional
Es tracta d’un tram de línia aèria que es mecanitza per aconseguir una línia automàtica.
Aquest tipus de cadena permet pujades i baixades del rail, i també permet girs en horitzontal.
Composta de:

• Via aèria tipus birrail, tubular Ø 1 ½” o tubular Ø 2” (normal o amb plàstic), amb les corbes, cadiretes de subjecció i cargols
corresponents. També és possible la mecanització sense rail.
•Sistema tancat de cadena aèria de doble ròtula de pas 200 mm
• Empenyedors, a vegades amb els ganxos o camals incorporats.
• Guia amb tub quadrat obert 65x65x4 mm.
• 1 pinyó motriu accionat mitjançant motoreductor (potència segons la instal·lació).
• Tensor accionat mitjançant actuador pneumàtic.
• Corbes amb roda d’acompanyament.
• Quadre elèctric de maniobra.
Construït amb acer galvanitzat en calent.
És ideal per automatitzar línies de bucle tancat:
-línies de feinejat tancades
-cambres d’oreig tipus serpentí
-cadenes per a vísceres

LM062
LM063
LM064
LM153

Mecanització via tubular Ø 1 ½”
Mecanització via tubular Ø 2”
Mecanització via birrail
Mecanització sense rail
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RAIL AERI
Cadena per ganxos buits
CADENA AMB PALES DE GOMA

Per a transportar ganxos buits per una via birrail, tubular Ø 1 ½” o tubular Ø 2”.
Composta de:
• Circuit tancat de cadena Ø 10 mm
• Guies de polietilè PE-1000
• Pales de goma reforçada
• Accionament mitjançant motoreductor de 0,37 KW
• Quadre elèctric, amb polsadors de marxa i parada
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.
Només permet la baixada de ganxos.
Es col·loca per sobre del rail amb pendent per on baixen els
ganxos. Aquests queden intercalats al mig de les pales de goma,
que els empenyen cap endavant i, a la vegada, frenen el moviment dels ganxos.
REF.

LM077

CADENA RETORN GANXOS DE TUBULAR BUITS

Per a transportar ganxos buit per una via tubular Ø 1 ½” o tubular Ø 2”.
Composta de:
• Circuit tancat de cadena Ø 6 mm
• Guies de polietilè PE-1000
• Barnilles a la part posterior per evitar el balanceig i caiguda dels ganxos tubulars
• Accionament mitjançant motoreductor de 0,18 KW
• Quadre elèctric, amb polsadors de marxa i parada
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.
Permet la pujada, baixada i trasllat en horitzontal dels ganxos.
Es col·loca a continuació del rail tubular, a la zona on es reben els ganxos buits. Aquests queden subjectats sobre la cadena i encaixats entre les barnilles posterior. La cadena els arrossega fins la zona de recepció de ganxos buits.
REF.

LM153
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RAIL AERI
Mecanisme canvi d’altura
Sistema per a canviar de nivell de rodament, amb les següents possibilitats:

- baixar d’un nivell superior a un nivell inferior: en aquest cas és necessari col·locar un introductor pneumàtic previ per
entrar els ganxos un a un
- pujar d’un nivell inferior a un nivell superior: en aquest cas és necessari col·locar un introductor pneumàtic previ per entrar
els ganxos un a un
- baixar d’un nivell superior a un nivell inferior i també pujar d’un nivell inferior a un nivell superior.
REF.

LM071

CARACTERÍSTIQUES:
• circuit tancat de cadena 1 ¼” de
baula simple
• guies de perfil UPN-60
• rail tipus birrail, tubular Ø 1 ½” o
tubular Ø 2ç2
• empenyedors amb 4 rodes de niló
•accionament mitjançant motore
ductor de 1,1 KW
• quadre elèctric
• botonera de maniobra externa,
amb polsadors de marxa i parada
Construït amb acer negre i acabat
galvanitzat en calent per immersió.
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RAIL AERI
Descensor de polispast
S’utilitza per a baixar canals en el moll de càrrega, a la sala de desfer, etc.
Compost d’un tram de rail, unit a la via mitjançant un joc de frontisses, amb enganxall per elevar o baixar el rail mitjançant un
polispast de cadena de 250 quilos i amb botonera de doble polsador per a pujar i per a baixar.
CR077
CR079
CR080

Amb via birrail

Amb via tubular Ø 1 ½”
Amb via tubular Ø 2”
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RAIL AERI
Descensor de cadena
Sistema automàtic per a baixar les canals en el moll de càrrega, a la sala de desfer, etc.
RE
REF.

LM154

CARACTERÍSTIQUES:
• circuit tancat de cadena 1 ¼”
• guies de perfil UPN-60
• rail tipus birrail, tubular Ø 1 ½” o tubular Ø 2”
• empenyedors amb 4 rodes niló
• accionament mitjançant motoreductor de 1,1 KW
• quadre elèctric
• botonera de maniobra externa, amb polsadors de
marxa i parada
Construït amb acer galvanitzat en calent.
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RAIL AERI
Descensor pneumàtic
S’utilitza per a baixar canals en el moll de càrrega, a la sala de desfer, etc.
Compost d’un tram de rail subjectat a la via aèria mitjançant un joc de frontisses, un cilindre pneumàtic, una vàlvula
d’accionament i un sistema de politges i cable per elevar o baixar el tram de rail.
RE
REF.

CR088
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RAIL AERI
Rail mòbil hidràulic
Consisteix en un tram de rail que es desplaça verticalment mitjançant accionament hidràulic.
Es munta a les sales de desfer i, després d’acumular diverses peces de carn en ell, es baixa per a procedir amb
l’especejament de les peces.
Característiques:
− Estructura de suport amb perfils IPN-200 i UPN-200
− 2 guies de tub Ø 84x2 amb casquets de niló
− 2 cilindres hidràulics
− 1 central hidràulica de 2,2 KW
− 1 quadre elèctric de maniobra
− Rail tipus birrail o tubular
Construït amb acer galvanitzat en calent.
*Longitud: segons la instal·lació.
RE
REF.

CR085
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RAIL AERI
Rail mòbil pneumàtic
Es col·loca en línies aèries i s’utilitza per a baixar un tram de rail de 100 mm, on solament cap 1 ganxo, per poder accedir
fàcilment a ell.
Compost de:
− estructura de suport amb tub 100x100 mm
− 2 guies de tub Ø 84x2 amb casquets de niló
− funcionament mitjançant cilindre pneumàtic
− vàlvula de palanca per accionar el mecanisme
− rail mòbil tipus birrail o tubular
− topalls de seguretat en el rail mòbil
Construït amb acer galvanitzat en calent.
REF.

CR087
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RAIL AERI
Bàscules
BÀSCULA AÈRIA

Dissenyada per ser intercalada en una línia de transport de rail aeri en escorxadors i sales de desfer.
El xassís de la bàscula se situa sobre la biga de subjecció del rail. El rail es talla amb forma de fletxa a la zona de pesatge.
Aquest tall es fixa a la bàscula mitjançant uns tirants i d’aquesta manera la bàscula pot pesar la càrrega dels ganxos que
circulen en el rail.
Construïda amb acer inoxidable.
REF.

CAPACITAT

MIDES

FRACCIÓ

CR084

300 quilos

450x210x105 mm

CR086

100 g.

600 quilos

450x210x115 mm

200 g.

BÀSCULA DE SÒ L

Composta de perfils tubulars i perfils UPN, amb 4 cèl·lules encaixades amb 4 peus regulables.
Mides: 1500x1000 mm
Capacitat: 1000 quilos.
Construïda amb acer galvanitzat.
REF.

CR097
CR098

TIPUS

Sobreposada
Encastada

VISOR BÀSCULA

Amb 1 sortida configurable per a connexions a impressores, etiquetadores i PC.
Funcions seleccionables: compta peces, acumulació de pesades, visualització de pesades, bloc de pes, auto acumulació,
programació de capçalera (des de PC), codi, total de pesades, impressió de tiquet, reimpressió d’últim tiquet, visualització
de 1/10 de divisió, multicamp.
Construït amb acer inoxidable.
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MOLLS
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MOLLS
Telescopi
S’utilitza per empalmar el rail del camió amb el rail del moll de descàrrega. Segons el tipus de rail, els telescopis es fabriquen de manera diferent.

TELESCOPI VIA BIRRAIL
Compost de 2 guies de tub amb dos passamans que poden plegar-se o desplegar-se cap endins. A cada extrem porta uns
topalls tipus bolet per poder subjectar-lo a la via.
Construït amb acer inoxidable AISI-304.
Moviment horitzontal: 20º
FUNCIONAMENT:
- Penjar el telescopi als passamans del rail del moll
- Desplegar-lo fins que arribi al rail del camió
- Penjar-lo als passamans del rail del camió
- Començar la descàrrega de canals

TELESCOPI VIA TUBULAR
Compost d’una guia de tub unida al rail del moll mitjançant una frontissa. A dins hi ha un tub Ø 1 ½” o Ø 2” que es pot plegar
o desplegar. A l’extrem lliure porta un ganxo per unir al rail del camió.
Moviment vertical: 90º
Moviment horitzontal: 20º
FUNCIONAMENT:
- Guiar el telescopi cap al rail del camió
- Desplegar-lo fins que arribi al rail del camió i penjar-lo
- Començar la descàrrega de canals

REF.

CR016
CR043
CR044

TIPUS RAIL

Telescopi via birrail
Telescopi via tubular Ø 1 ½”
Telescopi via tubular Ø 2”
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MOLLS
Mecanisme de canvi d’altura
Sistema per pujar els ganxos des del nivell del camió fins el nivell dels rails del moll.
Compost de:
- Un telescopi per empalmar el rail del camió amb el rail del mecanisme de canvi d’altura

- Un introductor a l’entrada del mecanisme de canvi d’altura, amb accionament pneumàtic, per entrar els ganxos un a un
a la cadena
- Circuit tancat de cadena de 1 ¼” de baula simple
- Guies de perfil UPN-60
- Rail tipus birrail, tubular Ø 1 ½” o tubular Ø 2”
-Empenyedors amb 4 rodes de niló
-Accionament mitjançant motoreductor de 1,1 KW
- Quadre elèctric de maniobra
- Botonera de maniobra externa, amb polsadors de marxa i aturada
Construït amb acer galvanitzat en calent.		
Velocitat: 720 ganxos / hora.
REF.

LM071

FUNCIONAMENT:
- Empalmar el telescopi al rail del camió, perquè els ganxos
llisquin fins l’introductor pneumàtic
- A l’introductor, automàticament, els ganxos entren un a un
entre els empenyedors de la cadena de canvi d’altura
- Els empenyedors del mecanisme de canvi d’altura arrosseguen els ganxos fins l’altura del rail del moll
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MOLLS
Elevador – descensor de polispast
S’utilitza per a pujar les canals des del rail del camió fins el rail del moll.
Compost de:
- Un tram de rail mòbil
- Un joc de frontisses per unir el tram de rail mòbil al rail fix
- Un joc de topalls a l’extrem, per evitar la caiguda dels ganxos
- Un polispast elèctric de cadena, de 250 quilos resistència, per aixecar i baixar el tram de rail
- Una grapa per a fixar el polispast a la biga de suport
El rail mòbil pot ser dels tipus següents:
- Tipus birrail d’alumini: se subjecta amb 3 cadiretes de suport a una xapa inoxidable, i aquesta xapa porta una anella per
a penjar en el ganxo del polispast.
- Tipus tubular (de Ø 1 ½” o Ø 2”) galvanitzat: se subjecta amb una cadireta a cada extrem, on hi ha una anella per a penjar
en el ganxo del polispast.
Velocitat: 210 ganxos / hora.
REF.

CR077
CR079
CR080

TIPUS RAIL

Amb via birrail
Amb via tubular Ø 1 ½”
Amb via tubular Ø 2”
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MOLLS
Polispast amb ganxo
Aquest sistema es col·loca a la part externa del moll i queda encaixat dins l’abric de càrrega.
Inclou:

- Estructura de suport, composta de 2 pilars amb platines per a collar al terra i una bigueta superior entre els pilars. Construïda amb acer galvanitzat en calent.
- Polispast elèctric de cadena i resistència 250 quilos, amb un ganxo especial d’acer inoxidable per a penjar l’animal.
- Carro de translació manual, per a permetre el lliscament del polispast per la bigueta de suport.
REF.

CR083

FUNCIONAMENT :
- Oscil·lar manualment la cadena del polispast fins a penjar la canal dins el camió, mitjançant el ganxo que porta incorporat.
- Accionar la botonera de maniobra del polispast per elevar la canal.
- Quan la canal està a l’altura dels rails del moll, penjar la canal en el ganxo buit de la via.
* NOTA: Aquest sistema només es pot muntar si la porta del moll és, com a mínim, 500 mm més alta que el nivell de rodament.
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MOLLS
Braç de càrrega
S’utilitza per la càrrega / descàrrega de peces càrniques de fins a 300 quilos de pes màxim.
CARACTERÍSTIQUES:
- Longitud màxima: 2980 mm
- Cursa útil: 1860 mm
- Altura mínima: 820 mm
- Altura màxima: 2680 mm
- Funcionament hidràulic
- Potència: 2,5 KW
- Tensió: 380V trifàsica
- Maniobra elèctrica: 24V
- Moviment de la columna giratòria: 320º
- Moviment de l’articulació central del braç: 260º
- Moviment vertical combinat en inclinació i altura
- Velocitat de pujada i baixada del ganxo: 0,3 m/s
- Fixació al terra mitjançant una base de 400x400 mm
Construït amb acer inoxidable AISI-304.

REF.

LM079
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MOLLS
Braç de càrrega per camió
Màquina per càrrega i descàrrega de carn, de columna giratòria, per a camió frigorífic.
CARACTERÍSTIQUES:
- Capacitat de càrrega: 180 quilos
- Longitud màxima: 2260 mm
- Cursa útil: 2000 mm
- Altura mínima: 400 mm
- Altura màxima: 2400 mm
- Funcionament hidràulic
- Potència: 800W
- Tensió: 12 o 24V
- Moviment vertical combinat en inclinació i altura
- Moviment de la columna giratòria: 270º
- Moviment de l’articulació central del braç: 270º
- Rotació ganxo: 130º
- Rotació global útil: 360º
- Velocitat de pujada i baixada del ganxo: 0,16 m/s
- Fixació: acoblada a l’estructura de la carrosseria isotèrmica
- Pes màquina: 60 quilos

Estructura construïda amb un aliatge d’alumini. Ganxo i maneta de comandament construïts amb acer inoxidable.

REF.

LM155
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TRACTAMENT DE LA SANG
DE LA MATANÇA
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TRACTAMENT DE LA SANG
Sagnador trocar
S’utilitza per a sagnar l’animal i aspirar-li la sang mitjançant una bomba pneumàtica, de manera sanitària.
Compost de:
- 1 ganivet trocar d’acer inoxidable, per a sagnar l’animal
- 1 mànega sanitària, connectada entre el ganivet trocar i la bomba
- 1 bomba pneumàtica de membranes per aspirar la sang, cos i seients de la vàlvula d’acer inoxidable, membranes i boles
de la vàlvula de tefló
- 1 mànega sanitària, per traslladar la sang des de la bomba fins on sigui necessari (batedora, dipòsit,...)
- 1 suport per la bomba, construït amb acer inoxidable AISI-304

REF.

LM156

FUNCIONAMENT:
- Col·locar la mànega de sortida en el recipient on es recollirà la sang
- Sagnar l’animal mitjançant el trocar
- Polsar la vàlvula de palanca, per accionar la bomba pneumàtica
- Quan l’animal estigui sagnat, tancar la vàlvula de palanca per parar la bomba pneumàtica
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TRACTAMENT DE LA SANG
Canal de sagnat
Per la recollida de la sang de la matança.
REF.

LM013
LM036
LM059

TIPUS ANIMAL
Boví
PorcÍ
OvÍ

AMPLADA CANAL
1500 mm
1200 mm
1000 mm

Composta de:
• Canal en forma de V, de longitud variable segons la instal·lació
• Potes amb afinadors per regular l’altura
• Vàlvula de bola de 3 vies: per buidat, neteja i trasllat amb bomba
Construïda amb acer inoxidable AISI-304.
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TRACTAMENT DE LA SANG
Batedora de sang
Aquesta màquina s’utilitza per agitar la sang de la matança per evitar que es coaguli.

CARACTERÍSTIQUES:
• Part inferior en forma de cunya, per encabir l’agitador
• Sortida inferior mitjançant aixeta de bola de 1 ½”
• Reixa superior amb obertura mitjançant frontisses
• Cèl·lula de seguretat a la reixa: si la reixa s’obre mentre la màquina està funcionant, aquesta es para per evitar l’atrapada
a l’agitador
• 4 rodes de niló Ø 100 mm giratòries amb fre
• Accionament mitjançant motoreductor de 0,37 KW
• Quadre elèctric de maniobra, amb polsadors de parada i marxa
Construït amb acer inoxidable AISI-304.

Mides: 800 mm llargada x 800 mm amplada x 500 mm altura, i amb potes fins a 800 mm.
Capacitat: 100 litres.
REF.

LM157
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TRACTAMENT DE LA SANG
Bomba translació sang
Per a bombejar la sang des de la canal de recollida de sang de la matança fins el dipòsit d’emmagatzematge, traslladantla a través de la canonada de translació.
Composta de:
• Una bomba peristàltica de 0,55 KW
• Un armari de suport d’acer inoxidable
• Un quadre elèctric de maniobra
• En el cas de més d’una línia de sacrifici, pot incorporar un col·lector per triar de quina línia de sacrifici s’ha de bombejar
la sang.
REF.

LM158
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TRACTAMENT DE LA SANG
Equips auxiliars
COAGULADOR

Màquina dissenyada per coure la sang que prové del sagnat de l’animal i separar la fase líquida de la fase sòlida.

El percentatge residual de la humitat que queda a la fase sòlida, és aproximadament del 25-30%, aconseguint eliminar
olors i facilitar el seu posterior transport.
El producte obtingut no és apte per a consum humà i el seu destí és, principalment, com abonament.
Cocció realitzada a vapor directe distribuït per un serpentí interior.
Construït amb acer inoxidable.
REF.

LM183

DIPÒSIT EMMAGATZEMATGE I REFRIGERACIÓ

Màquina per emmagatzemar i refrigerar la sang. Composta d’un dipòsit aïllat mitjançant espuma de poliuretà, peus regulables, entrada i sortida de producte, i agitador vertical.

Incorpora evaporador per expansió directe de gas frigorífica R-404A, unitat frigorífica convencional per expansió directa
muntada amb compressor hermètic i condensador d’aire, i rentat automàtic. Amb sistema electrònic del tanc, tant de la
part de refrigeració com de la neteja.
Construït amb acer inoxidable.
REF.

LM184
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TRACTAMENT DE
SUBPRODUCTES
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TRACTAMENT DE SUBPRODUCTES
Canó pneumàtic
El canó pneumàtic per transport de semi-sòlids soluciona definitivament el problema dels petits transvasaments interns de
l’escorxador. La seva construcció amb acer inoxidable permet la seva instal·lació a qualsevol zona de l’escorxador sense
risc de contaminacions, podent ésser rentat com el rest del seu voltant.
S’utilitza pel transvasament de deixalles: fems, sucs gàstrics, pèls... fins l’exterior de l’escorxador.
La instal·lació d’un canó pneumàtic està condicionada a disposar d’acumulació d’aire comprimit a l’escorxador, ja que el
seu correcte funcionament està supeditat a aquest principi.
El canó pneumàtic s’ha de situar en un lloc apropiat per poder ésser carregat amb el mínim esforç pels operaris que
l’utilitzin.
La seva utilització és fàcil i no requereix cap aprenentatge per part dels seus usuaris. Simplement s’introdueix la matèria a
transportar com si es tractés d’una banyera i, quan està ple, s’efectua el tret; que es pot fer de forma automàtica o manual.
Juntament amb el canó s’instal·la un conducte que, normalment, és d’acer inoxidable, encara que pot ser d’altres materials, si aquests resisteixen suficient pressió i no provoquen contaminació al seu entorn. Aquest conducte tindrà la seva fi
en el punt escollit per descarregar.
El principi de funcionament d’un canó pneumàtic es base en el desplaçament d’un semi-sòlid a través d’un conducte tancat
per diferència de pressions. Hi ha el semi-sòlid dipositat en el canó. D’una banda hi ha la comporta de tancat del canó i,
per l’altra, el conducte pel qual es desplaçarà el semi-sòlid fins al punt final escollit, que és un punt obert. A l’introduir aire
comprimit entre el semi-sòlid i la comporta del canó, s’està provocant una situació de diferència de pressions entre les 2
cambres i, per diferència de pressions, el semi-sòlid es desplaçarà fins al final del conducte, ja que en aquell punt hi ha
pressió atmosfèrica.
La neteja de la pròpia instal·lació és molt simple, ja que es pot provocar un tret a la fi de la jornada amb aigua calenta i,
d’aquesta manera, aconseguir que l’interior quedi completament net.
REF.

LM159

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Volum canó
150 litres
500 litres
Material construcció
acer inoxidable
acer inoxidable
Diàmetre comporta
Ø 250 mm.
Ø 300 mm.
Diàmetre conducte
6” (154 mm.)
6” (154 mm.)
Vàlvula de seguretat
8 bar
8 bar
Pressió de treball
6 bar
6 bar
Consum d’aire a 6 bar
150 litres / operació
500 litres / operació
Maniobra elèctrica
24 V
24 V
Quadre elèctric de control amb PLC
Cicle manual o automàtic
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TRACTAMENT DE SUBPRODUCTES
Sitja per subproductes
Muntada a l’exterior de l’escorxador, s’utilitza per l’acumulació de les deixalles provinents de la matança. Normalment, les
deixalles arriben a través del conducte d’un canó pneumàtic.
Compost de:
- Sitja Ø 2000 a 2800 (segons la deixalla a acumular) x 3000 mm altura:
- sortida en forma de con, amb una boca Ø 200mm
- obertura mitjançant 2 comportes tipus guillotina, accionades amb cilindres hidràulics
- central hidràulica de 2,2 KW
- quadre elèctric de maniobra
Construïda amb acer inoxidable.

- Estructura de suport de 3000 x 3000 x 5000 mm, per poder carregar camions, amb potes per collar al terra i subjectada
a la sitja mitjançant unes sabates que porta incorporades.
Construïda amb acer galvanitzat en calent per immersió.
REF.

LM160
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TRACTAMENT DE SUBPRODUCTES
Canal recepció vísceres
Situada a la zona d’evisceració, s’utilitza per rebre les vísceres de l’animal i traslladar-les manualment a la triperia, per
pendent.
Fabricada amb xapa de 2 mm gruix. Pot estar recolzada a la plataforma o bé recolzada al terra amb potes regulables.
Incorpora una comporta manual per la inspecció de vísceres.
Construïda amb acer inoxidable.

*La forma i les mides varien segons la instal·lació.

REF.

LM161
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TRACTAMENT DE SUBPRODUCTES
Cinta recollida vísceres
Cinta transportadora amb ales separadores, per situar sota la línia de treball i recollir les vísceres. Es desplaça
paral·lelament a la cadena de feinejat per a la correcta inspecció veterinària.
- Xassís amb potes regulables mitjançant afinadors
- Accionament mitjançant moto-tambor
- Banda tipus modular
Construïda amb acer inoxidable.
REF.

LM152
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TRACTAMENT DE SUBPRODUCTES
Taula recepció vísceres
Situada a la triperia, per rebre les masses abdominals, mitjançant una canal amb comporta.
• Part superior amb xapa de 2 mm gruix, reforçada amb omegues de xapa a la part inferior
• Ala posterior de 300 mm altura
• Bordó davanter i lateral de 100 mm altura, per evitar el desbordament de l’aigua
• Potes amb afinadors per regular l’altura
• Incorpora un buidador per evacuar els continguts gàstrics al canó pneumàtic. Compost d’un forat a la taula, sortida sobre
el canó i tancat amb una reixa muntada sobre la taula.
Construïda amb acer inoxidable.

*La forma i les mides varien segons la instal·lació.
REF.

LM162
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TRACTAMENT DE SUBPRODUCTES
Equips auxiliars
RENTADORA D’ESTÓMACS

Per boví, porcí i oví.
Màquina centrífuga construïda enterament d’acer inoxidable.
Base inferior blindada.
Porta de descàrrega manual (opcionalment automàtica).
REF.

LM053

DESUNGLADORA

Per boví i porcí.
Màquina construïda enterament d’acer inoxidable.
Accionament d’arrancada mitjançant pedal.
Equipada amb inversor de gir i parada d’emergència

REF.

LM180

PELADORA DE POTES

Per boví, porcí i oví.
Màquina centrífuga construïda enterament d’acer inoxidable.
Doble paret lateral amb aïllament acústic.
Base inferior blindada.
Porta de descàrrega manual (opcionalment automàtica).

REF.

LM185
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CONSERVACIÓ DE PELLS

V.2

121

CONSERVACIÓ DE PELLS
Introducció
Sistemes per a la recepció, classificació, conservació en cambra i expedició de pells fresques. Amb el sistema de rails aeris
s’aconsegueix minimitzar l’espai per la conservació de les pells fresques.
El procés és el següent:

Recepció de pells (en caixes)

Elevació al rail aeri penjant-les amb ganxos i mitjançant l’elevador

Manual
Pesatge amb bàscula i classificació segons el
pes

Classificador automàtic

Emmagatzematge en els rails de la cambra

Despenjat de les pells mitjançant el despenjador automàtic

Expedició de pells en palets o caixes

Descensor de ganxos
(els ganxos en recullen en caixes o palets i es
porten amb transpalet a la zona de l’ elevador)
Recollida de ganxos buits
Rails d’acumulació de ganxos buits
(els ganxos arriben per pendent fins l’elevador)
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CONSERVACIÓ DE PELLS
Elevador de pells
S’utilitza per elevar els ganxos amb les pells des del terra fins el rail aeri.
• Circuit tancat de cadena 1 ¼” baula simple
• Guies de perfil UPN-60
• Rail tipus birrail
• Empenyedors per via birrail, amb 4 rodes de niló
• Accionament mitjançant motoreductor de 1,1 KW
• Quadre elèctric
• Botonera de maniobra externa, amb polsadors de marxa i aturada
Construïda amb acer galvanitzat en calent.
Producció: 500 pells / hora
REF.

LM163
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CONSERVACIÓ DE PELLS
Cadena de pesatge i classificació de pells
Sistema per a pesar les pells, classificar-les segons el seu pes i, en funció d’aquest, introduir-les en el rail de sortida que
li correspongui (el número de rails de sortida variarà segons la instal·lació).
• Circuit tancat de cadena de ròtules de pas 200 mm
• Guies de tub quadrat obert 65x65x4 mm
• Rail tipus birrail
• 1 pinyó motriu accionat mitjançant motoreductor de 1,5 KW
• Quadre elèctric
• Botonera de maniobra externa, amb polsador de marxa, parada i aturada d’emergència

• Introductor d’accionament pneumàtic col·locat al principi, per a introduir automàticament els ganxos un a un en el despenjador
• Bàscula aèria de 150 quilos pel pesatge de les pells
• Número de vies de sortida variable segons la instal·lació, per a classificar les pells segons el seu pes
• Amb agulles de tancament a les vies de sortida, accionades mitjançant pistó pneumàtic incorporat a la via corresponent
• Pantalla tàctil de maniobra en el quadre elèctric
• Possibilitat de variar el rang de pesos per a la classificació de les pells
Construït amb acer galvanitzat en calent.
Producció: 450 pells / hora
REF.

LM164

El procés és completament automàtic.
Els ganxos entren un a un a la cadena mitjançant l’introductor pneumàtic.
Quan passen per la bàscula, la cadena es
deté per a procedir amb el pesatge.
En funció del pes de la pell, quan el ganxo
passa davant d’una de les vies de classificació possibles, l’agulla de la via corresponent
s’obre per permetre el pas de la pell. Les dades de classificació via / pes han estat introduïdes prèviament a l’autòmat.
Informació obtinguda al final de la jornada:
- Número de pells a cada via de sortida
- Pes total a cada via de sortida
- Mitjana de pes a cada via de sortida
- Pes de cada pell
- Pes total a totes les vies
- Possibilitat d’entrar manualment el proveïdor abans de pesar i obtenir totes les dades
anteriors per proveïdor
L’autòmat pot connectar-se a un ordinador
de l’oficina per a llistar tota la informació al
final de la jornada, o pot connectar-se a una
impressora a la zona de pesatge per a imprimir les dades in situ.
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CONSERVACIÓ DE PELLS
Rail aeri cambra pells
Per a emmagatzemar les pells a la cambra, mitjançant ganxos penjats en un rail aeri.
Compost de:
− Pilars per la subjecció de l’estructura portant, amb platines per collar al terra, construïts amb tub estructural i acabat
galvanitzat en calent
− Estructura portant del rail, construïda amb perfils IPN, ungles de subjecció, plaques d’unió i cargols per unir tots els
elements tipus mecano, evitant la unió mitjançant soldadura que, a la llarga, pot donar punts d’òxid. Construïda amb acer
galvanitzat en calent.
− Carril de rodatge constituït per 2 perfils forma U-50x29 mm, d’aliatge d’alumini AGST5, amb una cara de rodatge, una
superfície de guiat dels carrets i ranura en T que permet fixar els suports de sustentació mitjançant cargols de cap de martell, sense soldadures ni perforacions.
− Suports de sustentació del carril, d’alumini L-2640, per a mantenir paral·lels i amb una separació de 18 mm els 2 perfils
que formen el carril i per a suspendre el rail a l’estructura secundària mitjançant brides i cargols
− Corbes i desviaments de 90º amb les mateixes característiques que el carril de rodatge
− Ungles de subjecció
− Cargols inoxidable entre el rail i els suports de sustentació; i entre els suports de sustentació i l’estructura secundària
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CONSERVACIÓ DE PELLS
Despenjador de pells automàtic
S’utilitza per a despenjar automàticament les pells dels ganxos aeris, de manera que el ganxo continua a la xarxa aèria i
la pell es recull en un contenidor o palet al terra.
CARACTERÍSTIQUES:

• Circuit tancat de cadena 1 ¼” de baula simple
• Guies de perfil UPN-60
• Rail tipus birrail
• Empenyedors per a via birrail, amb 4 rodes de niló
• Accionament mitjançant motoreductor de 1,1 KW
• Quadre elèctric
• Botonera de maniobra externa, amb polsadors de marxa i aturada
• Introductor d’accionament pneumàtic col·locat al principi, per a introduir automàticament els ganxos un a un dins el despenjador
Construït amb acer galvanitzat en calent.
Producció: 700 pells / hora.
REF.

LM165
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CONSERVACIÓ DE PELLS
Descensor de ganxos buits
S’utilitza per a baixar els ganxos buits que provenen del despenjador automàtic, des del rail aeri fins el contenidor recollidor
de ganxos.
CARACTERÍSTIQUES:

• Circuit tancat de cadena Ø 10 mm
• Guies de polietilè
• Rail tipus birrail
• Empenyedors de goma reforçada
• Accionament mitjançant motoreductor de 0,37 KW
• Quadre elèctric, amb polsador de marxa i aturada
Construït amb acer inoxidable.
REF.

LM077
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CONSERVACIÓ DE PELLS
Rails acumulació ganxos buits
Per a emmagatzemar els ganxos buits que provenen del despenjador automàtic.
Aquests rails tenen una lleugera pendent cap a l’elevador, a on es tornaran a penjar les pells.

Amb aquesta opció, el circuit de rails és tancat, aconseguint que els ganxos no surtin mai i evitant la seva pèrdua o deteriorament.

Compostos de:

− Pilars per la subjecció de l’estructura portant, amb platines per collar al terra, construïts amb tub estructural i acabat
galvanitzat en calent
− Estructura portant del rail, construïda amb perfils IPN, ungles de subjecció, plaques d’unió i cargols per unir tots els
elements tipus mecano, evitant la unió mitjançant soldadura que, a la llarga, pot donar punts d’òxid. Construïda amb acer
galvanitzat en calent.
− Carril de rodatge constituït per 2 perfils forma U-50x29 mm, d’aliatge d’alumini AGST5, amb una cara de rodatge, una
superfície de guiat dels carrets i ranura en T que permet fixar els suports de sustentació mitjançant cargols de cap de martell, sense soldadures ni perforacions.
− Suports de sustentació del carril, d’alumini L-2640, per a mantenir paral·lels i amb una separació de 18 mm els 2 perfils
que formen el carril i per a suspendre el rail a l’estructura secundària mitjançant brides i cargols
− Corbes i desviaments de 90º amb les mateixes característiques que el carril de rodatge
− Ungles de subjecció
− Cargols inoxidable entre el rail i els suports de sustentació; i entre els suports de sustentació i l’estructura secundària

V.2

128

CONSERVACIÓ DE PELLS
Ganxos per pells
S’utilitzen per a penjar les pells i poder traslladar-les pel rail aeri.
CARACTERÍSTIQUES:

• Cos d’alumini
• 2 rodes fabricades amb plàstic (POM), amb coixinet de boles al seu interior, i unides entre sí mitjançant un eix, per lliscar
sobre el rail tipus birrail
• 2 rodets laterals fabricats amb plàstic (POM), per a facilitar el lliscament dels ganxos per la via
• Forquilla inferior construïda d’acer inoxidable per a subjectar el ganxo
• Ganxo especial pel penjat de la pell, construït amb acer inoxidable
REF.

CR099
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CONSERVACIÓ DE PELLS
Saladora de pells
Màquina utilitzada per tirar sal de manera automàtica sobre les pells.
Composta de:

• Estructura de suport
• Xassís amb 4 rodes per a traslladar-se sobre l’estructura
• Una tremuja penjada del xassís, subjectada mitjançant amortidors
• Un expulsor col·locat a la part inferior cònica de la tremuja, amb una tapa ajustable per la sortida de la sal
• Dos vibradors per desprendre la sal, de 0,24KW cadascun
• Translació de la tremuja accionada per motoreductor d’ 1,1KW
• Expulsió de la sal accionat per motoreductor de 0,37KW
• Quadre de maniobra amb polsadors de marxa i aturada
Opcionalment:
- Selector d’accionament d’un o dos vibradors en funció de si la sal està més enganxada o menys a la tremuja
- Programa per a sumar les pells que s’estan salant, amb pantalla digital per a visualitzar la quantitat
• Finals de cursa per a detectar que la tremuja ha realitzat una passada, per aturar-la
Estructura amb acer galvanitzat en calent. Rest construït amb acer inoxidable AISI-304 i tremuja d’acer inoxidable AISI316.

REF.

LM166

L’accionament de la tremuja es fa manualment mitjançant un polsador. Es posa
en marxa i es trasllada fins els extrems.
A la vegada, l’expulsor també s’acciona,
deixant caure una cortina de sal sobre la
pell col·locada a sota.
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TREBALLS REALITZATS
L’empresa BLASAU, S.L. es va constituïr el 1977 i va començar a fabricar diferents tipus d’articles amb acer.
A partir del 1995 es va especialitzar en la fabricació, modificació i muntatge de línies i màquines per al sacrifici i l’especejament
boví, porcí i oví. La nostra empresa fabrica la maquinària i carrils aèris amb tots els seus components.
• 1997: modificació línia de sacrifici porcí de l’escorxador de la Viñuela (Atarfe - Granada).
• 1998-1999: instal·lació línies de sacrifici boví, porcí i oví de l’escorxador de Tineo (Asturias).

• 1999: muntatge cadena sala d’especejament a Carnes del Guadalhorce (Coin – Málaga).
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• 1999-2000: instal·lació línia de sacrifici boví i oví de l’escorxador d’Andorra.

• 2000: modificació línia boví a l’escorxador de Balaguer (Lleida).
• 2000: modificació rail aeri sala d’especejament Cárnicas Ejea (Ejea de los Caballeros – Zaragoza).
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• 2001: mecanització línia preparació de la canal oví a Hermanos
Salvatierra (Santa Fe – Granada).

• 2002: instal·lació línia de sacrifici oví a Icarben (Benaojan – Málaga).
• 2003: instal·lació rail a cambra d’especejament i altres cambres a SYP Consum (Palma de Mallorca).

• 2005: instal·lació rail aeri sala d’especejament a Camarguesa de Despiece (Camargo-Cantabria).
• 2005: modificació línia de sacrifici boví del Matadero de Torrelavega (Cantabria).
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TREBALLS REALITZATS
• 2007-2011: modificació línia de sacrifici i d’especejament boví i especejament porcí a Friusa (Riudellots de la Selva – Girona).
• 2008: muntatge sala d’especejament porcí a Copemo (Cervera – Lleida).

• 2009: modificació línia de sacrifici oví a Murgaca (Cartagena – Murcia).
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• 2008-2009: instal·lació línies de sacrifici boví, porcí i oví a l’escorxador de Potes (Cantabria).

• 2009-2010: instal·lació línies de sacrifici boví, porcí i oví a l’escorxador de Reinosa (Cantabria).
• 2010-2011: modificació línies de sacrifici boví, porcí i oví a l’escorxador de Narbonne (França).
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• 2012: construcció d’un petit escorxador porcí / oví / boví a Mana (Guyana Francesa).
• 2012: modificació línia sagnat oví a vàris escorxadors – Friusa (Girona), Gremial de Catalunya
(Barcelona), Matadero de Huesca (Huesca), Giresa
Palencia (Palencia), Hermanos Muñoz Muñoz (Toledo).

• 2013: ampliació de maquinària a l’escorxador porcí / oví / boví
a Mana (Guyana Francesa).
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• 2013: fabricació i instal·lació de rails aeris i cadena de clasificació per pells de boví, a Pieles Jiménez (Laguna de Duero).
• 2013: fabricació i instal·lació de sistema per sagnat oví a Giresa Palencia 87 (Palencia).

• 2013: fabricació gàbies per embotits per Embutidos Caseros Collell (Les Preses – Girona).
• 2013: modificació i maquinària nova pel sagnat i feinejat oví a Hermanos Muñoz Muñoz (La Nava de Ricomalillo – Toledo).
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• 2013: instal·lació d’una cadena d’especejament a Fricorsa (Cornellà de Terri – Girona).

• 2013: fabricació rails aeris i maquinària per un escorxador de porcí a Venezuela.

• 2014: instal·lació d’una cadena d’aireig porcí a Abattoir Tuelacau (Lacaune – France).

• 2013-2014: modificacions als rails aèris a Patel (Santa
María de Corcó – Barcelona).
• 2014: instal·lació restrainer sagnat oví a Mafrica (Sant
Joan de Vilatorrada – Barcelona).
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• 2014: instal·lació restrainer oví per sagnat halal, a Industrias Cárnicas Famjom (Coreses – Zamora).
• 2014: instal·lació de rails aeris per pernils a Fricafor (Vilafant – Girona).
• 2014: instal·lació de rails aeris per pernils a Fricorsa (Cornellà de Terri – Girona).

• 2014: instal·lació d’una cadena automatitzada per al pesatge i classificació de pells a Palomeras i Gambús (Riudellots de
la Selva – Girona).
• 2014: instal·lació de rails aeris per assecat de pernils i lloms a Julián Mairal (Barbastro – Huesca).
• 2014: implantació peladora mixta per porcí a Abattoir de Quillan (Quillan – France).
• 2014-2015: fabricació i instal·lació de rails aeris i maquinària a l’escorxador La Catalane d’Abattage (Perpignan – France).

• 2015: fabricació i instal·lació de rails aeris a la sala d’especejament Guasch & Fils (Perpignan – France).

V.2

140

TREBALLS REALITZATS
• 2015: renovació plataformes pneumàtiques Abattoir de Quillan (França).
• 2016: fabricació i instal·lació rails mecanitzats ampliació cambres porcins Tuelacau (França).

• 2016: fabricació i instal·lació cadena aèria per gàbies de gel a Cubers Premium (València).
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• 2016-2017: rehabilitació i modernització maquinària i rails aeris Abattoir Bagnères-de-Bigorre (França).
• 2015-2017: instal·lació de rails aeris a diverses sales de desfer:
- Trabadina (Astúries)
- La Ferme de l’Oise (França)
- Can Mabres (Barcelona)
- Productos Agroalimentarios Gancedo (Astúries)
- Carns de Confiança (Girona)
- Confialiments (Barcelona)
- Fédération Départementale des Chasseurs des Pyrénées Orientales (França)
- Andrés Eizaguirre (Gipuzkoa)
- Cárnicas Juan José (Cantàbria)

• 2015-2017: fabricació de gàbies per pernils i / o embotits:
- Embotits Biher (Lleida)
- Embutidos Caseros Collell (Girona)
- Comsalser (Barcelona)
• 2015-2017: fabricación e instalación equipos para el sangrado ovino tipo ritual:
- Indelesa (Lleida)
- Hermanos Muñoz Muñoz (Toledo)
- Oviso (Badajoz)
- Ovicanal (Cáceres)
- El Cabezo de la Plata (Murcia)
• 2015-2018: fabricació i instal·lació equips pel sagnat oví tipus ritual:
- Indelesa (Lleida)
- Hermanos Muñoz Muñoz (Toledo)
- Oviso (Badajoz)
- Ovicanal (Cáceres)
- El Cabezo de la Plata (Murcia)
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• 2016-2017: fabricació i instal·lació rails aeris i equips pel
sacrifici de porcins, ovins i bovins a l’Abattoir Transfrontalier
de Cerdagne-Capcir (França)

• 2016-2018: substitució rails aeris, renovació línia sagnat porcí i instal·lació espelladora per bovins a Abattoir Pézenas
(França).
• 2017: fabricació i instal·lació cadena aèria per gàbies de gel a Cubers Premium (Astúries).
• 2017: instal·lació sistema fixació bovins durant el sagnat a Gallais Viandes (França).
• 2017: fabricació i instal·lació 2 discs de tall primari a Grupo Jorge (Lleida).
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• 2017-2018: fabricació i instal·lació equips i rails aeris per escorxador bovins, camèlids i ovins a l’Abattoir Laayoune (Marroc).
• 2015-2018: fabricació i instal·lació box ritual boví (fix o giratori):
- Expolunax (Portugal)
- System Food (Toledo)
- Giresa Palencia (Palencia)
- Covap (Córdoba)
- Matadero de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
- Macelo de Asturias (Astúries)
- IAMA (Açores)

• 2017-2018: fabricació i instal·lació rails aeris i equips pel sacrifici de bovins i ovins a Unicarnes (Angola).
• 2018: fabricació i instal·lació rails aeris i equips pel sacrifici de bovins i ovins a Ets Chebili Lakhdar (Algèria).
• 2018: fabricació i instal·lació rails aeris i equips escorxador 600 ovins / hora Moralejo (Zamora).
• 2018: fabricació i instal·lació rails aeris cambra pernils Frigoríficos Costa Brava (Girona).
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LÍNIES DE MATANÇA

Au

Tel: (+34) 972 44 40 10 - Fax: (+34) 972 44 44 05
Ctra. d’Olot, 80 - 17174 SANT FELIU DE PALLEROLS (Girona)
www.blasau.com - comercial@blasau.com

