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CARACTERISTIQUES GENERALS: 

 Lligadora automàtica d’embotit mitjançant fil continu. 
o AHC-185 i AHC-250 per alta producció 
o AHC-250 amb dispositiu de llaç 

 Treballa l’embotit amb budell natural i artificial sense necessitat 
d’operari especialitzat.  

 Senzillesa d’ús, funcionament silenciós i segur. 

 Panell tàctil intuïtiu de fàcil usabilitat i programació. 

 Fàcil de netejar, perquè al seu disseny no existeixen racons 
inaccessibles. 

 Silenciosa gràcies als motors electrònics que incorpora. 

 Fiable i de llarga durada, per la senzillesa i control amb els 
moviments. 

 Panell tàctil fàcil d’utilitzar amb programació a la carta i 
visualitzador de processos: longitud, voltes, velocitat, boles i 
parada de programada. 

 Construcció robusta i fabricada amb acer inoxidable AISI-304. 

 Màquina construïda d’acord amb la Directiva Europea 
2006/42/CE. 
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DADES TÈCNIQUES: 

 AHC-180 AHC-185 AHC-250 

Budell Ø 54 màx. Ø 54 màx. Ø 54 màx. 

Producció        200 P/min. Màx.        300 P/min. Màx.       300 P/min. Màx. 

Voltatge      220V AC Mono        220V AC Mono      220V AC Mono 

Potència 1,25 kw 1,55 kw 1,75 kw 

Pes  105 kg 110 kg 115 kg 

Dimensions (AxBxH) en mm. 1052x471x1042 1052x471x1042 1052x471x1042 
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(+) CARACTERISTIQUES 

 Segura, a l’incorporar varis sistemes de seguretat que fan parar la 
màquina automàticament. 

 Saludable, evitant el cansament de l’operari i riscos laborals. 

 Fàcil per trobar fil al mercat, el fil que consumeix no està subjecte 
a un sol proveïdor. 

 Senzilla pel manteniment. 

 Adequada pel lligament artesanal, ja que fa una lligadora similar al 
fet a mà, estrangulant totalment el budell per aconseguir la pressió 
correcta a l’interior de cada porció. Aquest treball és realitzat amb 
la màxima delicadesa per evitar trencaments de budell.  

 Identificació d’usuaris, visualització d’alarmes i historial. 
(Només AHC-185 i AHC-250). 
Fàcil i segura per realitzar llaços, inclús amb el nostre exclusiu 
sistema de nus creuat (Només AHC-250). 

 


