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 Bedøvelsesudstyr



Elektrisk stød anlæg

STZ - 6   
Elektrisk stød anlæg Puls generator KST-1

Puls generatoren fungerer ved at stimulere 
muskelsammentrækningerne efter bedøvelse med 
stød anlæg. 
Impulserne fra puls generatoren hjælper  til ved 
udblødningsprocessen og er med til at give bedre 
kødkvalitet

• Output  
  0,02 - 2,5 A

• Spænding
  < 400 V

• Frekvens
  50 - 700 Hz

• Elektrisk ladning
  1-30 C

Slagter udstyr 
Mekanisk bedøvelse er beregnet til bedøvelse af dyr egnet til slagtning i landbruget og 
produktion.

JP5
- Tætsluttende og modstandsdygtig plastik kabinet
- "Safe animal" genkendelses system
- Forskellige programmer til de forskellige dyrearter
- Stødparametre gemmes på memory-card
- Lys og lyd signal
- Digital display med stødparametre

Enhed UDEN penetrationsstift
JP4
Enhed MED penetrationsstift

TEM
Ammunitions type:
TEM 9 x 27
Til dyr med en vægt over   550
kg

JAT
Ammunitions type:
JAT 9 x 20
Til dyr med en vægt under 550
kg

Tester
AZ - 1   
Designet til at kontrollere de 
fantastiske parametre fra STZ-
enheder
(Testen består i at simulere
de fantastiske parametre).

Hamburgerryg udstyr 

Ham clipper

Klipsemaskine til at lukke nettet omkring hamburgerryg

Ham stuffer

Maskine til at fulde hamburgerryg i net



Stød anlæg til fjerkræ
vandbads metoden STZ - 6     

  DW
Stød anlæg til fjerkræ, hvor de 
nedsænkes i vandbad

Fjerkræ produktion - Tilbehør og udstyr
Ti-hovedet gasbrænder

Til afbrænding 
(dekontaminering) af store 
overflader. 
(Højere afbrændingstemperatur 
og lavere gasforbrug kan opnås 
ved at tilføre komprimeret luft).

• Spænding
  230 V; 50 Hz

• output 
 < 400 V

• Frekvens
  40 - 700 Hz

• output
  0,1 - 3,3 A

WK10/D4

•
•
•
•
•

Effekt  -  450 kW
Gas forbrug - 15,2 kg/h
Hoved - 50 mm (x 10+4)
Bredde på afbrænder - 1 500 mm
Max. temperatur - 700˚ C
Evt. udvidelse med 4 ekstra hoveder - 1 050˚ C

STZ 6 stød anlæg er også udstyret med 
køleblæsere i kabinettet

Tilkoblingsdiagram - STZ 6 DW 
enhed til vandbad

.



Stunning tongs Y-type tang

• Tangens vægt ca 2.1 kg
• Tangens dimensioner:
  Længde - 45 cm, 
  Bredde - 27 cm

  

Type X, XP, XT, Y, YP bedøvelses tænger er beregnet til elektrisk 
bedøvelse af svin, kvæg, får og geder, ved at placere elektroderne på 
hver sin side af hovedet. 
Tængerne er fremstillet af rustfrit stål, for at gøre dem mere holdbare 
og pålidelige. Speciel kabeltilslutning ved håndtaget, giver nem 
betjening og gummihåndtagene giver et fremragende greb.
Effektiv og konstant strømtilførsel ved hjælp af de skarpe tænder på 
elektroderne. 

Tang med pneumatisk lukning
Pneumatisk tilspænding af tangen, sikrer at bedøvelsen bliver 
effektiv og korrekt hver gang. Pneumatisk tilspænding stabiliserer
de elektriske parametre og reducerer operatørens arbejdsinsats 
væsentligt.
Placer elektroderne på hver side at dyrets hoved og tryk på 
operatørkontakten på håndtaget og elektroderne vil blive spændt 
fast om dyrets hoved og dyret vil blive bedøvet. Når kontakten 
slippes, vender elektroderne tilbage til udgangsposition.

OBS! - Disse tænger kræver tilslutning af komprimeret luft

X-type tang (rustfrit stål)

XT-type tang (Ultra-light titanium)

• Tangens vægt:
  X - 3.0 kg
  XT - 2.4 kg
• Tangens længde: 84 cm
• Kabel længde - 7.5 m

  

VK-type tang

Specialdesignet tang 
til brug på kaniner

XP-type tang

 

YP-type tang

 

VD-type tang

>  8 Bar 

• Tangens vægt: ca 1.4 kg
• Tangens dimensioner:
  Længde - 45 cm
  Bredde - 27 cm

  

Bedøvelses tang til fjerkræ over 5 kg.
Profileret elektrode monteret på fleksibel 
rustfri tang med håndtag, for nem 
håndtering.

Fremstille i 
materialer af 
meget høj 
kvalitet



Landbrug / produktion - tilbehør og udstyr

Gasbrændere

PJ-PRO 50     • Stanglængde
  - 200 mm ~ 700 mm
• Effekt
  - 70 kW
• Gas forbrug
  - 2,2 kg/h**
• Hoved
  - 50 mm

Klapper Genopladelig strømpistol

Strøm stav - ROBSET 50 cm / 70 cm / 90 cm

50 cm 70 cm 90 cm

L200

200 mm
      500 mm

L500
Varme jakke

GS-1

NEW

D2 • Stanglængde
  - 200 mm ~ 500 mm
• Effekt
  - 100 kW
• Gas forbrug 
  - 3,1 kg/h**
• Hoved
  - 2 x 50 mm

Silicone heater

Til brug på arbejdspladser, hvor der kan være meget koldt.

** ved 0,2 MPa tryk
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