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O Disco para Corte da Pele do Dorso modelo BSC-1 é 
desenhado para trabalhar em conjunto com a Separadora 
de Frango ao Meio HM-2 para melhorar o aproveitamento 
da pele que fica entre a parte de cima e de baixo do 
frango. Permite um rendimento extra na parte escolhida. 
Adicionalmente permite derrubar a parte de cima do 
frango em local definido melhorando assim o fluxo de 
produção.

POSICIONADA EM LINHA COM A SEPARADORA 
DE FRANGO AO MEIO

PERMITE UM AJUSTE FINO AUMENTANDO O 
RENDIMENTO DE PELE

PERMITE A DERRUBADA DA PARTE SUPERIOR 
DO FRANGO EM DIFERENTES POSIÇÕES

 PRIME ROI:

MAXIMIZA O RENDIMENTO 

MAIS PELE NA PARTE SUPERIOR OU INFERIOR DO 
FRANGO

BAIXO NÍVEL DE ASAS DANIFICADAS

See Prime in action: View
www.PrimeEquipmentGroup.com/videos

Viewing online? 
Click here

http://www.primeequipmentgroup.com/videos
https://www.youtube.com/user/PrimeEquip
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Requerimentos elétricos:

Água para a Navalha

Peso:

Produtividade :

NOTA: Especificações compatíveis com a data da publicação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(1) motor de 1 HP, 380 Volts

1/4’’NPT, pressão de rede

182 kg

Variável de acordo com velocidade da Linha
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