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τέχνικα χαρακτηριςτικα
•  Μορφοποίηση προϊόντων σε μπιφτέκι & burger & κεμπάπ & κεφτεδάκι
•  Με γέμιση ή χωρίς
•  Μήκος προϊόντων έως 500 χιλ.
•  Βάρος προϊόντων από 10 έως 300 γρ
•  Ταχύτητα 90 τμχ/λεπτό ανάλογα με το βάρος προϊόντος
•  Μηχανή παραγωγικότητας 400kg/h
•  Ρύθμιση αναλογίας γέμισης και πάστας  1:0 – 0:1

Γεμιστά μπιφτέκια

Γνωριςτέ την                κν 551
Η KN-551 Cornucopia μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράγει μια σειρά από δια-
φορετικά προϊόντα τροφίμων. Ειδικά για την παραγωγή προϊόντων πρωτεΐνης δεν 
υπάρχουν πραγματικά όρια στη δημιουργία και παραγωγή διαφορετικών γεύσεων 
και σχημάτων. Το βάρος προϊόντος, η αναλογία βάρους-γέμισης και το μήκος των 
προϊόντων σε σχήμα μπάρας (μπαστούνι) μπορούν να αλλαχθούν εύκολα. Επιπλέον 
η ομοιόμορφη παραγωγή επιτυγχάνεται ταυτόχρονα με τη μεγάλη παραγωγικότητα 
και ακρίβεια στο βάρος του προϊόντος.
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τέχνικα χαρακτηριςτικα
•  Μορφοποίηση προϊόντων σε μπιφτέκι & burger & κεμπάπ & κεφτεδάκι
•  Με γέμιση ή χωρίς
•  Μήκος προϊόντων έως 500 χιλ.
•  Βάρος προϊόντων από 10 έως 250 γρ
•  Ταχύτητα 100 τμχ/λεπτό ανάλογα με το βάρος προϊόντος
•  Μηχανή παραγωγικότητας 280kg/h
•  Ρύθμιση αναλογίας γέμισης και πάστας  1:0 – 0:1

Γεμιστό κεμπάπ

Γνωριςτέ την                κν 135
Η καινούργια Cornucopia® KN-135 έχει εφαρμογή σε μία μεγάλη γκάμα προϊόντων 
τροφίμων και ειδικά στην παραγωγή προϊόντων πρωτεϊνης χρησιμοποιείται με επι-
τυχία για την παραγωγή προϊόντων που θεωρούνται best seller στην εγχώρια αγο-
ρά. Εξοπλισμένη με ένα πατενταρισμένο σύστημα παραγωγής καινούργιου τύπου 
encruster, παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας με ομοιομορφία.
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τέχνικα χαρακτηριςτικα
•  Μορφοποίηση προϊόντων σε μπιφτέκι & burger & κεμπάπ & κεφτεδάκι
•  Με γέμιση ή χωρίς
•  Μήκος προϊόντων έως 500 χιλ.
•  Βάρος προϊόντων από 20 έως 250 γρ
•  Ταχύτητα 100 τμχ/λεπτό ανάλογα με το βάρος προϊόντος
•  Μηχανή με διπλή κεφαλή για παραγωγικότητα 3.000kg/h
•  Ρύθμιση αναλογίας γέμισης και πάστας  1:0 – 0:1

Burger

Γνωριςτέ την                Μέga foRmeR
Η πιο εξελιγμένη μηχανή της Rheon και η μεγαλύτερη της σειράς Cornucopia με 
παραγωγικότητα 3.000kg/ώρα. Με δυο σειρές παραγωγής Υψηλής Ταχύτητας η  μη-
χανή αυτή έχει σχεδιαστεί και κατσκευαστεί για το συγκεκριμένο τομέα τροφίμων 
και έχει τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα καλύπτοντας έως και 24,000 τμχ/ώρα, ανά-
λογα με το μέγεθος του προϊόντος και τη σύσταση του.
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Μαθέτέ και αυτο
Πραγματική φωτογραφία από προϊόν 
που παράγεται με τις μηχανές μας.
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