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MODELL LS-1400 

DRAKE PØLSEILEGGER, MED RASK UTFØDING

*Endelige resultatet, er avhengig produktspesifikasjoner og emballasjen maskin.
Vokter kan fjernes i noen bilder for demonstrasjonsformål.

•  Opp til 1400 enheter pr. minutt*

•  Dobbel kjørefelt inngang og to kjørefelt utgang

•  Diameter spennvidde: 14mm til 32mm

•  98%+ fyllepresisjon

•  Raskt bytte av modulært ileggerhode

•  Anvendbar på produkt med el. uten skinn

•  Touch screen styringer

•  Samsvar med designprinsipp til AMI hygieneutstyr

•  CE godkjent
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DRAKE FRANKFURTER PØLSEILEGGER 

 

MODELL LS-1400  
Vår Drake modell LS-1400 er den mest 
hygieniske høyhastighets 
grillpølseilegger med rask utføding på 
markedet. 
 
Denne enheten kan handtere pølser 
med eller uten skinn, kokte, avkjølte og 
frosne grillpølser fra 14 til 32mm 
diameter* og fra 79.375mm til 
222.25mm lengde. (* Bytte av 
skåltransportør kan være nødvendig. 
Gjenstand for endelig 
spesifikasjonsanalyse). 
 
LS-1400 kan ilegge opp til 1400 enheter 
i minuttet gjeldende en pølselengde på 
127mm og med en fyllepresisjon på 
98%.  
 
Alle Drake pølseileggere har touch 
screen styringer som gjør det lett å 

legge til nye resepter og rask justering 
av ileggerens forskjellige områder. 
 
Drake LS-1400 med rask utføding tar 
liten plass og har et kompakt design 
som gjør det enkelt  å demontere for 
rengjøring uten bruk av verktøy på 
mindre enn en time. 
 
Drake LS-1400 med rask utføding tar 
liten plass og har et kompakt design 
som gjør det enkelt  å demontere for 
rengjøring uten bruk av verktøy på 
mindre enn en time. 
 
I enhetens utfødingsseksjon benyttes 
hygieniske band godkjent for bruk med 
næringsmidler som enkelt kan fjernes 
for rengjøring. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Drake Modell LS-1400 Anvendelsesspesifikasjoner 
Spenning Støynivå Vann 

(Opsjonl) 
I tråd 

 
90º 

208-240 V 
eller   

380-480 V 
50 eller 60 
Hz, 3 PH 

Fuse: 30A 

≤ 70 dB 
(A) 

8 GPM 
(30 LPM) 

 
   

 


