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Trimmer Quantum Flex®

• Produtividade: Mais leve e mais rápido para melhorar a eficiência de corte

• Inventividade: Novo design significa mais durabilidade do que nunca

• Flexibilidade: Adapta-se a qualquer um dos Modelos de  
   motores Bettcher

Flexibilidade que faz a diferença

u  Modelos de Trimmers pequenas

Novo!

Inovação Whizard® Bettcher

BAIXA VIBRAÇÃO

MAIOR VELOCIDADE  
DA LÂMINA

MAIS DURÁVEL



Mais força ... mais flexibilidade.  
Ajustado ao e ao seu orçamento!
Quando as pessoas dizem que os novos Trimmers Quantum Flex® da Bettcher são um fator de mudança 
para os processadores de carne, não é apenas conversa. Testes de campo em tempo real realizados em 
fábricas de processamento comprovam isso!

Melhor eficiência de corte junto com  
melhorias de desempenho mensuráveis   
em todas as suas aplicações de corte!

O resultado :   

Interface aprimorada de  
lâmina / alojamento 
Nossa nova lamina/alojamento oferece 
uma operação mais facil.  

•  As superfícies patenteadas de 
rolamentos duplos proporcionam 
durabilidade líder do setor - mesmo em 
velocidades mais altas.

•  O alto desempenho resultado de um 
projeto patenteado que distribui cargas 
operacionais em mais superfícies – 
mesmo reduzindo as cargas aplicadas 
pelo pinhão na lâmina e nas superfícies 
dos mancais do corpo do Trimmer.

Lâminas de troca rápida
Com os Trimmers Quantum Flex, trocar 
as lâminas nunca foi tão rápido e fácil. 

Nosso design exclusivo de 
alojamento oferece “ressalto” 
para manter o alojamento 
aberto para acesso 
rápido a lâmina.

1. Basta soltar os dois parafusos de montagem.  
Um quarto de volta e o ressalto mantém aberto o 
alojamento para trocar rapidamente a lâmina.

2. Faça um quarto de 
volta para fechar, aperte 

novamente os parafusos 
e pronto. Simples assim!



Um modelo para cada 
necessidade

Escolha entre os seguintes 
modelos de Trimmers pequenos 

Quantum Flex para lidar com uma 
ampla gama de aplicações de corte de 

alto rendimento:

A desossa de precisão e a limpeza óssea com 
os Trimmers pequenos Quantum Flex são mais 

fáceis e eficazes do que nunca!

Fácil Reconfiguração de  
Ferramentas  
Os componentes de estrutura comuns 
dos Trimmers pequenos Quantum Flex 
facilitam a reconfiguração de suas 
maquinas.  

• As únicas diferenças entre os 
modelos do Trimmer estão na lâmina, 
alojamento da lâmina e tampa pinhao 
- todo o restante é o mesmo.  

• Coloque ou retire o controle de 
profundidade, e qualquer Trimmer de 
modelo pequeno pode ser convertido 
em outro tamanho de modelo 
pequeno envolvendo um máximo de 
apenas quatro componentes.

Obtenha mais por menos
Como se os benefícios operacionais 
importantes dos Trimmers Bettcher 
Quantum Flex não fossem suficientes, 
outra grande vantagem que oferece-

A cremalheira  do Mipulo Quantum Flex oferece um aumento imediato de  
desempenho, levando a um aumento de produtividade em muitas aplicações.

Com nossos modelos de Trimmers pequenas, você experimentará velocidades 
de laminas mais rápidas em 25% ou mais, quando comparado à nossa linha de 
corte de melhor desempenho.

mos são peças de desgaste  
que duram significativamente  
mais tempo. Testes de campo  
confirmam isso.  

Aqui está o segredo  
Comparado a qualquer outro Trimmer 
no mercado atualmente, o Quantum 
Flex oferece o melhor de todos os  
mundos – melhor produtividade e  
durabilidade a um preço mais acessível!

u  X350  •  X360   

u   X440 lâminas retas

u  X500  •  X500A  •  X505    

u  X620  •  X620A  •  X625

Maior Velocidade da Lâmina



M
10

85
PO

R

Veja-os em ação!
Os Trimmers Quantum Flex são projeta-

dos e trazidos a você pela Bettcher – a 

líder mundial – e baseados em anos de 

pesquisa e testes de campo rigorosos.

Visite bettcher.com/QF para ver os 

videoclipes dos Trimmers Quantum 

Flex em ação. Ou entre em contato com 

nossos especialistas em rendimento no 

número +55 (11) 4083 2516 para saber 

mais sobre como esses novos produtos 

versáteis melhoram a eficiência de corte, 

ao mesmo tempo em que mantêm os 

gastos com equipamentos sob controle!

Quantum Flex, Whizard Quantum, UltraDrive e o design da Bettcher são marcas comerciais da Bettcher Industries, Inc. Patentes dos EUA e internacionais. © 2018 Bettcher Industries, Inc.

Bettcher do Brasil   São Paulo  •  Escritórios na América do Norte, Europa, Brasil e China

+55 (11) 4083 2516  •  vendas@bettcher.com.br  •  bettcher.com

Adaptável a qualquer motor
Não há necessidade de substituir os seus motores Bettcher 

existentes para obter os poderosos benefícios de desempenho 

dos novos Trimmers Quantum Flex®. Seu design versátil sig-

nifica que cada trimmer se conecta com segurança a qualquer 

motor UN-84, Série II UltraDrive® ou Whizard Quantum®.

Está certo! Com os Trimmers Quantum Flex, você obterá con-

veniência e flexibilidade como nunca - junto com custos fixos 

menores quando estiver pronto para atualizar seu sistema de 

aparagem.

http://bettcher.com/QF
mailto:vendas%40bettcher.com.br?subject=
http://bettcher.com

