
Automatyczne wilki kątowe

Modele

WW-130 
WW-160 
WW-200 
WW-280

WW 130 WW 160 WW 200 WW 280

Do rozdrabniania, mielenia, cięcia na określoną strukturę surowców świeżych oraz mrożonych, szcze-
gólnie mięsa świeżego oraz zmrożonego w zakładach mięsnych i wędliniarskich. Sprawdza się również 
w przypadku innych produktów spożywczych w średnich, dużych oraz wysoko przemysłowych zakładach 
drobiarskich, rybnych, PETFOOD, serowych, przetwórniach garmażeryjnych, warzywno-owocowych. Ma-
szyny serii WW cechuje duża wytrzymałość, wydajność i uniwersalność.

Opis
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EKOMEX - PILŚNIAK

Konfi guracja podstawowa
• Tradycyjny zestaw tnący

Możliwość 3 lub 5 częściowej konfi guracji narzędzi 
3-stopniowe cięcie w celu uzyskania odpowiedniej 
struktury oczkowej

• Sterowanie PLC - panel dotykowy HMI z kolorowym, 
grafi cznym interfejsem, zabezpieczony folią ochronną 
oraz podnoszoną osłoną PLEXI

• Czytelne programowanie parametrów pracy oraz 
rejestracja komunikatów i obciążeń prądowych

• System samoczynnego dopasowania ilości 
podawanego surowca ze ślimaka podającego do 
ślimaka roboczego w zależności od produktu, 
temperatury, narzędzi i rozdrobnienia

• Gardziel na wysokości umożliwiającej podjazd wózkiem 
200 litrów

• KONCEPCJA HIGIENY
• Dostęp do wyjęcia ślimaka podającego oraz do łatwego 

umycia leja poprzez otwieraną na ramieniu pokrywę 
boczną

• Zewnętrzne złącze do płukania gniazda ślimaka 
roboczego

• Siłownik hydrauliczny wypychacza umieszczony poza 
strefą łożyskową ślimaka

• Kilkustopniowy zespół uszczelnień ślizgowych 
z rozdzieleniem stref

• Specjalny kształt oraz osadzenie uszczelnień osłon
• Łatwo dostępne strefy przeznaczone do mycia

EKOMEX - PILŚNIAK
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Konfi guracja specjalna
• System cięcia i separacji SINGRISET

Innowacyjny system rozdrabniania ciśnieniowego 
bez nożowego, 
z odrzuceniem 
twardych cząstek
typu chrząstki,
miękkie kości

• Rozdrabniacz typu VERTICUT - wał nożowy 
umieszczony nad ślimakiem podającym, 
umożliwiający wstępne rozdrobnienie, łamanie 
lekko zmrożonych bloków lub miękkich kości 
i korpusów. Zapewnia dodatkowo lepsze 
wypełnienie ślimaka podającego

• Mieszadło typu „Z” - Program wstępnego 
mieszania i standaryzacji, poprzez 1 ramie 
mieszające w kształcie litery Z umieszczone nad 
ślimakiem podającym, który pracuje podczas cyklu 
mieszania na wstecznym biegu

• Głowica gotująca typu STEAMCOLL - z obrotowym 
kolektorem wtrysku pary, zamocowana na gardzieli 
wilka w celu ciągłej obróbki termicznej surowca 
bezpośrednio po rozdrobnieniu

• Zwiększona wysokość wysypu

• Podjazd pod gardziel dostosowany do pojemników 
typu BIGBOX, PALETTBOX

• Zwiększona pojemność leja po zamontowaniu 
otwieranej nadstawki

RybyDrób Wieprzowina/ Wołowina

bez nożowego, 
z odrzuceniem 
twardych cząstek
typu chrząstki,
miękkie kości



Typ WW 130 WW 160 WW 200 WW 280

Moc silnika ślimaka głównego / 2 biegi lub
opcjonalnie falownik [kW] 13/17 26/37 55 90

Moc silnika ślimaka podającego / 2 biegi lub
opcjonalnie falownik [kW] 2,6/3,1

1,5/1,9 1,5/1,9 5,5

Rozdrabniacz VERTICUT / 2 biegi [kW] 2/2,4 2/2,4 -
Standardowa pojemność leja / Opcjonalnie 
z podwyższeniem [dm3] 350/530 500/800 500/800 400/800

Szacowana wydajność z tradycyjnym
zestawem tnącym - sito końcowe 7.8 mm, 
w zależności od surowca

Świeże mięso 
do 2500 kg/h

Mrożone mięso 
do 1500 kg/h

Świeże mięso 
do 4000 kg/h

Mrożone mięso 
do 2500 kg/h

Świeże mięso 
do 8000 kg/h

Mrożone mięso 
do 3500 kg/h

Świeże mięso 
do 12000 kg/h
Mrożone mięso 
do 4500 kg/h

Szacowana wydajność z sitem tulejowym
SINGRISET 5/7 mm, w zależności od surowca

Świeże mięso
do 3500 kg/h

Świeże mięso
do 5500 kg/h - -

Automatyczna regulacja ciśnienia powietrza Opcjonalnie z
systemem SINGRISET - -

Średnica i typ zestawu tnącego [mm] 130 (E130) 160 (G160) 200 (U200) 280 (K280)
Wypychacz ślimaka roboczego Ręczny Hydrauliczny
Wymiary gabarytowe

długość [mm] 1330 1850 1850 1900
szerokość [mm] 1400 1740 1800 2040
wysokość [mm] 1770 1820 1820 2050

Opcje
• Falownik do płynnej regulacji 

prędkości ślimaka podającego oraz 
roboczego

• System automatycznego 
smarowania elementów ślizgowych

• Jezdny wózek narzędziowy

• Załadunek masztowy do wózków 
znormalizowanych 200 litrów (do 
250 kg)

• Załadunek masztowy do 
pojemników typu BIGBOX, 
PALETTBOX (do 1000 kg)
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