
ZFST STEAKER SCORER  
Voor het malser maken van diverse vleesproducten

Uitgevoerd in RVS met een gladde gestraalde afwerking. 

De  ZFST is een mechanische in-lijn vleesvermalser voorzien van 
een steaker- of scorerset welke bestaat uit een bovenset en een 
onderset met messen cq. schijven.

De afstand tussen boven- en onderset kan eenvoudig worden 
ingesteld tussen 2 mm en 35 mm vrije ruimte.

Invoer en uitvoer geschiedt door middel van grillebanden.

Beide sets  en de banden worden synchroon aangedreven door 
een motorreductor voorzien van frequentieregeling .

De machine is uitgevoerd met afschermkappen en voorzien van 
veiligheidsschakelaars.

De bedieningskast is in IP 66 uitvoering en is boven de machine 
geplaatst.

Verrijdbaar door middel van 4 zwenkwielen met rem, welke tevens 
in hoogte instelbaar zijn.

Standaard leverbaar in breedtes van 400, 600 en 1000 mm.

Steaker / vleesvermalser maakt diverse verse vleesproducten 
malser en geeft daardoor een opwaardering van het product.

Vooral toegepast voor taaier vlees en vlees met veel pezen.

De mesjes snijden de pezen door en maken het vlees  zo malser, 
hierdoor wordt de “beet” beter en het vlees is makkelijker 
verteerbaar.

Gaartijden worden korter waardoor vleessappen en smaak beter 
behouden blijven.

Steaken geeft tevens een snellere en gelijkmatigere  opname van 
marinade, terwijl bij evt. eiwitteren en paneren de “pick-up “ 
hoger wordt.

Scorer : scoren wordt hoofdzakelijk toegepast om verse 
gehaktproducten, zoals hamburgers e.d. door “indrukkingen”

een aantrekkelijker uiterlijk te geven.

Ook verkort het de gaartijden waardoor er meer vleessappen en 
smaak behouden blijven.
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Reiniging
De bovenste messenset is opklapbaar  zodat beide 
messensets goed bereikbaar worden voor reiniging.
Tevens kan de complete steakerset eenvoudig worden 
uitgenomen zodat een snelle en zorgvuldige reiniging 
eenvoudig is.
De volledige constructie is zodanig dat reiniging met hoge 
druk water probleemloos kan worden uitgevoerd.

CSH reiniging en opslag lift 
Deze twee-in- één lift geeft de mogelijkheid om de 
steakerset eenvoudig uit de machine te nemen en 
eventueel op te slaan op het onderframe van de lift zelf.

Producten

Machine type         :     ZFST 400          ZFST 600         ZFST 1000
Bandbreedte mm  :              400 600                        1000
Voltage  V               :               400 400                          400
Vermogen kW        :             0,55                   0,55                         0,75                      
Gewicht  kg             :              210                    240                          300

Technische wijzigingen voorbehouden
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