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RCA 600
Otomatik “Doğal Bağırsak” Çift Klips Makinesi



R
C

A
-T

R
-0

1/
11

-H
A

 Te
kn

ik
 d

e
ğ

işi
kl

ik
le

r y
a

p
m

a
 h

a
kk

ım
ız

 s
a

kl
ıd

ır.

 46+ mm kalibreye kadar 
Doğal bağırsak, kolajen ve 
selüloz kılıflar için.

 Doğal Kangal Sucuk ve diğer 
tüm sucuk üretimlerinde

 Dakikada 105 vuruşa kadar 
hızlı 

 Bağırsağı koruyan özel di-
zayn separatör sistemi

Uygulama alanı
Tam Otomatik Çift Klips Makinesi 
RCA özellikle doğal dana, sığır 
bağırsaklarının 46+ mm kalibreye 
kadar güvenle kapatılmasını sağ-
lar. Tipik uygulama alanı ülkemiz 
için kangal sucuk, mangal sucuk 
v.s. ürünlerdir.

Avantajları
 Elektropnömatik Kumanda 

devresi 
 Düşük hava kullanımı
 Tekrarlanabilir vuruş sayısı, sepa-

ratör hızı ve kuvveti 
 Ürün uçlarında hamur bırakma-

yan ön separatör 
 Doğal bağırsak için özel porsi-

yonlama kumanda mandalları 
(boy ayarı için)

 Tek ürün veya çoklu zincir ürün 
üretimi mümkündür

 Ayarlanabilir stempel (çekiç) 
gecikme süresi 

 Dokunmatik EASY TOUCH 
ekran ile kolay kullanım, ürün 
 programlama

RCA 600

Kolay kullanımlı, doğal bağırsak dolum ve 
klipsleme için özel kumanda mandalları

Teknik değerler
Genişlik:  1.050-1.180 mm
Boy:  835 mm
Yükseklik:  1.690-1.870 mm
Ağırlık:  131 kg
Basınçlı hava: 

5-7 bar/0,5-0,7 MPa
Hava tüketimi:  3,2-4,7 NL/Hub
Elektrik bağlantısı: 

200-230 VAC, 50 Hz
Güç: 0,2 kW
Koruma akımı:  1 A

Uygun klips: Poly-clip 219088 - 
S 628 Rulo klips (SAFE-COAT)
(Alternatif mavi, sarı veya kırmızı 
renk klips mevcuttur)

tasarlanmış separatör ve hareketli 
fren, bağırsağın zedelenmeden 
işlenmesini sağlar.

 Pratik pnömatik bıçak değişimi
 Geniş yana açılma açısı ile 

 bağırsak yüklemede kolaylık
 Pnömatik klips besleme 
 Kolay temizlik ve hijyen için 

 paslanmaz dizayn 
 Rutubete karşı korumalı ve 

 sağlam
 Tekerlekli sehpa kolay taşınabi- 

lir

Donanım özellikleri 
 Askı ipi besleme ünitesi (GSE)
 Rulo S-Klips kullanımı 
 Kangal sucuk için otomatik ip 

besleme 
 Makara ip tutucu

Çalışma ve Kullanım
RCA600 Otomatik Çift Klips Ma-
kinesi dolum makinesine meka-
nik ve elektriki olarak bağlanır. 
Otomatik çalışma modunda 
tek tuşla, dolum makinesinde 
önceden ağırlığı ayarlanmış por-
siyon ürünler çağrılarak otomatik 
olarak klipslenir. Buna alternatif 
olarak, operatör doğal bağırsak 
kumanda mandallarını kullana-
rak da çalışabilir. Bu çalışmada, 
özellikle  kangal ürünlerde optik 
olarak benzer görünümde , aynı 
boylarda ürün elde etmek müm-
kündür. Doğal bağırsak için özel 
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