
 3 TPI
•يبلغ مقاس السن 8,46 ملم )3 أسنان يف البوصة الواحدة(.

القوة ويحقق كميات  باملزيد من  اللحم املجمد والطازج، بقطع يتسم  • لقطع 
إنتاجية كبرية. يستعمل باألساس للامكينات ذات الرسعة الخطية التي تزيد عن 

20 م/الثانية.
• يتوفر بالصلب غري القابل للصدأ لتحقيق أقىص قدر من النظافة. 

 4 TPI
•يبلغ مقاس السن 6,35 ملم )4 أسنان يف البوصة الواحدة(.

•مثايل لقطع العظام. كام ينصح باستعامله لقطع اللحم املجمد واللحم الطازج. 
الخطية  الرسعة  للامكينات ذات  باألساس  يستعمل  للقطع.  أفضل  يوفر مظهراً 

التي تقل عن 20م/الثانية.
• يتوفر بالصلب غري القابل للصدأ لتحقيق أقىص قدر من النظافة. 

 6 TPI
•يبلغ مقاس السن 4,20 ملم )6 أسنان يف البوصة الواحدة(.

•لقطع اللحم الطازج الذي يحتوى عىل عظام صغرية. يحد مقاس السن من كرس 
العظام ويحسن مظهر القطع. 

 CTooth
•يبلغ مقاس السن 10 ملم.

•شكل أسنان تم تصميمه مع وجود سن وسيط أقل حجامً من أجل جنب تراكم 
املخلفات يف منطقة قطع السن الرئييس، وهو ما يحسن إنتاجية املنشار. 

• لقطع اللحم املجمد والطازج. يحسن مظهر القطع. 

 Halfmoon
• يبلغ مقاس السن 7 ملم.

• لقطع اللحم الطازج الخايل من العظم أو الذي يحتوي عىل عظم صغري. ينصح 
نظيف  قطع  لتحقيق  مثايل  الخروف.  لحم  لقطع  خاصة  بصورة  باستعامله 

وبأفضل مظهر.

األبعاد املتوفرة 3TPI 4TPI 6TPI CTooth Halfmoon

12,5 x 0,50

16 x 0,36

16 x 0,40

16 x 0,45

16 x 0,50

16 x 0,56

16 x 0,60

16 x 0,63

19 x 0,50

19 x 0,56

19 x 0,63

20 x 0,50

20 x 0,60

بحسب  الشفرات  أنواع  من  نوع  أي  نعدل  أو  نصنع  إننا 

احتياجاتك من أجل تحقيق إنتاجية عالية يف كل حالة بعينها. 

للمزيد من املعلومات و/أو لعمل الطلبيات، ال 

تشك يف االتصال بنا من خالل: 

 info@metalurgicadesierras.com
  +34 976 57 23 24
  +34 976 57 27 63

أرشطة منشار مصنوعة بالصلب الذي يتميز بالجودة العالية من أجل ضامن أفضل نتائج القطع يف 

كل أنواع اللحم والعظم. تتوفر تشكيالت مختلفة لكل نوع من أنواع األسنان من أجل تغطية كل 

االحتياجات.

عظم،  بدون  أو  بالعظم  اللحم  قطع 
الطازجمنه أو املجمد



قطع السمك الطازج أو املجمد

 3 TPI
• يبلغ مقاس السن 8,46 ملم )3 أسنان يف البوصة الواحدة(.

• لقطع السمك املجمد بصورة عامة.

أرشطة منشار مصنوعة من الصلب ذي الجودة العالية من أجل ضامن أفضل نتائج القطع يف كل 

أنواع السمك الطازج واملجمد واملجمد يف درجة حرارة منخفضة جداً يف درجة حرارة ترتاوح ما بني 

-40 و-60 درجة مئوية. تتوفر تشكيالت مختلفة يف كل نوع من أنواع األسنان من أجل تغطية كل 

االحتياجات. 

قطع السمك كبري الحجم

األبعاد املتوفرة 2 TPI 3 TPI 3 TPI U 3 TPI Bright 3 TPI Inox

12,5 x 0,50

16 x 0,36

16 x 0,40

16 x 0,50

16 x 0,56

16 x 0,60

16 x 0,63

19 x 0,50

19 x 0,56

19 x 0,63

20 x 0,50

20 x 0,60

25 x 0,50

25 x 0,60

25 x 0,80

35 x 0,80

 3 TPI Inoxidable
• يبلغ مقاس السن 8,46 ملم )3 أسنان يف البوصة الواحدة(.

• صلب غري قابل للصدأ لتحقيق أقىص النظافة.

 3 TPI U
• يبلغ مقاس السن 8,46 ملم )3 أسنان يف البوصة الواحدة(.

• ينصح باستعامله بصورة خاصة لقطع السمك املجمد يف درجة حرارة منخفضة 
جداً يف درجة حرارة ترتاوحام بني -40 و-60 درجة مئوية.

 3 TPI Brillante
• يبلغ مقاس السن 8,46 ملم )3 أسنان يف البوصة الواحدة(.

• أسنان متت معالجتها بتشطيب المع، وهو أفضل خيار من أجل قطع السمك 
حينام تكون هناك حاجة للحد من خطر ظهور بقع فيه. 

 3 TPI
• يبلغ مقاس السن 8,46 ملم )3 أسنان يف البوصة الواحدة(.

الحجم وأسامك  املجمد كبري  السمك  أبعاد وتشكيالت محددة من أجل قطع   •
التونة والسمك أبو سيف وسمك اإلمرباطور وسمك املارلن، إلخ. 

 2 TPI
• يبلغ مقاس السن 12,7 ملم )2 أسنان يف البوصة الواحدة(.

الحجم وأسامك  املجمد كبري  السمك  أبعاد وتشكيالت محددة من أجل قطع   •
التونة والسمك أبو سيف وسمك اإلمرباطور وسمك املارلن، إلخ.



قطع السمك الطازج أو املجمد

األبعاد املتوفرة Concavo Convexo DB

12,5 x 0,50

16 x 0,36

16 x 0,40

16 x 0,50

16 x 0,56

16 x 0,60

16 x 0,63

19 x 0,50

19 x 0,56

19 x 0,63

20 x 0,50

20 x 0,60

25 x 0,50

25 x 0,60

25 x 0,80

35 x 0,80

 Concavo 
• يبلغ مقاس السن 12,5 ملم

• شكل متموج ومشطوف. مقعر.
• مثايل من أجل قطع أي نوع من أنواع السمك الطازج وسمك البكاله اململح، مع 

إيجاد مظهر نظيف وخايل من املخلفات.
• حد أدىن من التبديد. 

 Convexo
• يبلغ مقاس السن 15 ملم

• شكل متموج ومشطوف. محدب.
• مثايل من أجل قطع أي نوع من أنواع السمك الطازج وسمك البكاله اململح، مع 

إيجاد مظهر نظيف وخايل من املخلفات.
• حد أدىن من التبديد. 

 DB
• رشيط منشار ذو حافة وشطفة عىل كال الجانبني. 

السمك. قطع نظيف وخايل من  الطازج وعمل رشائح  السمك  • من أجل قطع 
املخلفات.

• يتوفر بالصلب غري القابل للصدأ لتحقيق أقىص قدر من النظافة.  بحسب  الشفرات  أنواع  من  نوع  أي  نعدل  أو  نصنع  إننا 

احتياجاتك من أجل تحقيق إنتاجية عالية يف كل حالة بعينها. 

للمزيد من املعلومات و/أو لعمل الطلبيات، ال 

تشك يف االتصال بنا من خالل: 

 info@metalurgicadesierras.com
  +34 976 57 23 24
  +34 976 57 27 63



قطع الخبز والحلويات
شفرات لعمل الرشائح

 CV
• يبلغ مقاس السن 12,5 ملم

• إنه ميثل السن املمدود أكرث من أجل قطع منتجات املخابز.
• مثايل لقطع خبز القمح والشعري املتكامل والخبز املصنوع بالبذور.

• قطع ناعم مع نفاذ جيد يف القرشة.

 CV 6
• يبلغ مقاس السن 6 ملم

• فيه سن بحجم أصغر. ميثل هذا األمر أفضل خيار من أجل عمل رشائح املنتجات 
الطرية مثل الكعك واملافن، الخ. 

• كام إنها مثالية من أجل قطع املنتجات بصورة عامة يف ماكينات صغرية وبرسعة 
خطية أبطأ.

 CV DB
• يبلغ مقاس السن 12,5 ملم

• إنه نفس سن املوديل CV لكن مع شطفة إضافية عىل الجانبني.
• يتم تحقيق قطع أنعم وشطف أفضل وملمس قطع أكرث نعومة. 

 V15 DB
•يبلغ مقاس السن 1,7 ملم

• من خالل هذه األسنان املجهرية يتم تحقيق قطع أنظف وذي مظهر أفضل. 
إىل جانب ما ذكر فبشكل األسنان هذا يتم التوصل لتحقيق عمر افرتايض أطول 

لرشيط املنشار.

 CV W
• يبلغ مقاس السن 12 ملم

• هذا السن يسمحبقطع الرشائح بدون مشاكل سحق املنتج.
• يعمل بصورة صحيحة مع عدد كبري من أنواع الخبز املصنوع بالحبوب واملصنوع 

بالجوز والخبز ذي القرشة الصلبة، الخ. 

رشطة منشار مصنوعة من الصلب ذي الجودة العالية من أجل ضامن أفضل النتائج لعمل الرشائح 
من كل نوع من أنواع الخبز ومنتجات الحلويات. قطع نظيف بدون كرس وال سحق املنتج وبأدىن قدر 
من التبديد. تقطع الشفرات وتلحم بحيث تتسم بالتحمل الطويل الصارم جداً، من أجل تحقيق أقىص 
الدقة يف الطول النهايئ، إىل جانب إمكانية الحصول عىل شد متجانس يف مجموعة القطع. من خالل 

تجنب الشد املختلف يف الشفرات، يتم الحصول عىل قطع متجانس ومستقيم.



شفرامتاكينات ترددية لقطع الخبز

• شفرات للامكينات الرتددية مصنوعة من الصلب ذي املحتوى العايل من الكربون لتحقيق دميومة أكرب. قطع 
ناعم وحد أدىن من التبديد.

• تتوفر بكسوة من التفلون األسود واألحمر املضاد للبكترييا، مام يجنب أن يلتصق املنتج بالشفرة ويحقق 
املزيد من النظافة. 

• تتوفر بأقطار ثقوب أوبراشيم أو دبابيس مختلفة.
• ميكن الجمع بينها وبني ماكينات السوق، القياسية منها أو غري القياسية. 

بحسب  الشفرات  أنواع  من  نوع  أي  نعدل  أو  نصنع  إننا 

احتياجاتك من أجل تحقيق إنتاجية عالية يف كل حالة بعينها. 

للمزيد من املعلومات و/أو لعمل الطلبيات، ال 

تشك يف االتصال بنا من خالل: 

 info@metalurgicadesierras.com
  +34 976 57 23 24
  +34 976 57 27 63



قطع األجسام الكاملة للحيواناتاملذبوحة

 3TPI Splitting
• يبلغ مقاس السن 8,46 ملم )3 أسنان يف البوصة الواحدة(.

• لقطع أجسام الذبائح بصورة عامة، وبصورة خاصة لقطع الذبائح من األبقار

 CTooth Splitting
• يبلغ مقاس السن 10 ملم.

• شكل أسنان تم تصميمه مع وجود سن وسيط أقل حجامً من أجل جنب تراكم 
املخلفات يف منطقة قطع السن الرئييس، وهو ما يحسن إنتاجية املنشار. 

• من أجل قطع الذبائح من األبقار. قطع أنعم وصامت أكرث.

 CTooth Splitting PLUS
• يبلغ مقاس السن 10 ملم.

• شكل أسنان تم تصميمه مع وجود سن وسيط أقل حجامً من أجل جنب تراكم 
املخلفات يف منطقة قطع السن الرئييس، وهو ما يحسن إنتاجية املنشار. 

• من أجل قطع الذبائح من األبقار. قطع أنعم وصامت أكرث.
• رشيط منشار مصنوع من الصلب الخاص ذي املقاومة العالية، من أجل تحمل 
إنه  املذبوحة.  الحيوانات  أجسام  قطع  ميثله  الذي  الشاق  والعمل  الكبري  الشد 
باستعامله  ينصح  لذلك  ونتيجة  القياسية  بالنسخة  مقارنة  أكرب  إنتاجية  يوفر 
تتسم  التي  العظام  ذات  للحيوانات  عامة  وبصورة   ، و  لألبقار  خاصة  بصورة 

بالكثافة العالية.

األبعاد املتوفرة 3TPI 
Splitting

3TPI 
Splitting 

PLUS

Ctooth 
Splitting

Ctooth 
Splitting 

PLUS
4TPI

19 x 0,56

رشطة مناشري مصنوعة لقطع كل أنواع األجسام الكاملة للذبائح، مصنوعة من الصلب الذي يتميز 

املاشية. تشكيالت  إنتاجية لقطع لحوم  العالية ومن سبائك خاصة من أجل ضامن أفضل  بالجودة 

أسنان محددة من أجل تحقيق القطع املستقيم والرسيع. 

 3TPI Splitting PLUS
• يبلغ مقاس السن 8,46 ملم )3 أسنان يف البوصة الواحدة(.

لقطع أجسام الذبائح بصورة عامة، وبصورة خاصة لقطع الذبائح من األبقار.
• رشيط منشار مصنوع من الصلب الخاص ذي املقاومة العالية، من أجل تحمل 
إنه  املذبوحة.  الحيوانات  أجسام  قطع  ميثله  الذي  الشاق  والعمل  الكبري  الشد 
باستعامله  ينصح  لذلك  ونتيجة  القياسية  بالنسخة  مقارنة  أكرب  إنتاجية  يوفر 
تتسم  التي  العظام  ذات  للحيوانات  عامة  وبصورة   ، و  لألبقار  خاصة  بصورة 

بالكثافة العالية.

 4TPI Splitting
• يبلغ مقاس السن 6,35 ملم )4 أسنان يف البوصة الواحدة(.

• من أجل قطع أجسام الحيوانات املذبوحة بصورة عامة،

بحسب  الشفرات  أنواع  من  نوع  أي  نعدل  أو  نصنع  إننا 

احتياجاتك من أجل تحقيق إنتاجية عالية يف كل حالة بعينها. 

للمزيد من املعلومات و/أو لعمل الطلبيات، ال 

تشك يف االتصال بنا من خالل: 

 info@metalurgicadesierras.com
  +34 976 57 23 24
  +34 976 57 27 63



أرشطة شفرات وشفرات مسننة

 Concavo 
• يبلغ مقاس السن 12,5 ملم

• شكل متموج ومشطوف. مقعر.
• مثالية لقطع منتجات مختلفة ومن أجل عمل الرشائح: الخبز، الجنب، اللحوم 

اململحة، الخرضوات، الخ.
• قطع نظيف وخايل من املخلفات. 

لكل  خصيصاً  صنعت  العالية،  الجودة  ذي  بالصلب  مصنوعة  مسننة،  وشفرات  شفرات  أرشطة 

تتوفر تشكيالت مختلفة من أجل تغطية  إنتاجية.  التطبيقات من أجل ضامن أفضل  تطبيق من 

كل االحتياجات. 

 Convexo
• يبلغ مقاس السن 15 ملم

• شكل متموج ومشطوف. محدب.
• مثالية لقطع منتجات مختلفة ومن أجل عمل الرشائح: الخبز، الجنب، اللحوم 

اململحة، الخرضوات، الخ.
• قطع نظيف وخايل من املخلفات. 

 3+3 DB
• يبلغ مقاس السن 6 ملم

• سن بحافة مستقيمة وشطفة عىل كال الجانبني. 
• مخصص لقطع املنتجات الطرية والطازجة، إىل جانب قطع الطيور.

• قطع نظيف وخايل من املخلفات. 

 DB
• رشيط ذو شفرة بحافة مستقيمة وشطفة عىل كال الجانبني.

• مخصص لقطع منتجات متعددة
• يتوفر بالصلب غري القابل للصدأ لتحقيق أقىص قدر من النظافة.

األبعاد املتوفرة Concavo Convexo 3+3 DB DB

12,5 x 0,50

16 x 0,50

20 x 0,50

20 x 0,60



أرشطة شفرات وشفرات مسننة

 DB+1
• رشيط بشفرة مسننة مجهرياً وبشطفة عىل كال الجانبني.

• تم تصميمه بصورة خاصة لعمل الرشائح يف املاكينات وخطوط عمل الرشائح 
البيكون،  اململحة،  اللحوم  الجنب،  مثل:  مختلفة،  ملنتجات  األوتوماتيكية 

الفاكهة، الخرضوات، الخ.
• يستعمل أيضاً لعمل الرشائح يف الخطوط األوتوماتيكية للبيتزا.

األبعاد املتوفرة Vtooth DB+1 DB+1

12,5 x 0,50

16 x 0,50

20 x 0,50

20 x 0,60

 VTooth DB+1
• رشيط بشفرة مسننة مجهرياً وبشطفة عىل كال الجانبني.

• تم تصميمه بصورة خاصة لعمل الرشائح يف املاكينات وخطوط عمل الرشائح 
البيكون،  اململحة،  اللحوم  الجنب،  مثل:  مختلفة،  ملنتجات  األوتوماتيكية 

الفاكهة، الخرضوات، الخ.
• يستعمل أيضاً لعمل الرشائح يف الخطوط األوتوماتيكية للبيتزا.

بحسب  الشفرات  أنواع  من  نوع  أي  نعدل  أو  نصنع  إننا 

احتياجاتك من أجل تحقيق إنتاجية عالية يف كل حالة بعينها. 

للمزيد من املعلومات و/أو لعمل الطلبيات، ال 

تشك يف االتصال بنا من خالل: 

 info@metalurgicadesierras.com
  +34 976 57 23 24
  +34 976 57 27 63



شفرات ومناشري
شفرات لعمل الرشائح والقطع

 Skinner/Derinder Blades
• شفرات من نوع سكيرنSKINNER مصنوعة من الصلب غري القابل للصدأ السويدي ومعالجة 

من أجل تحقيق أعىل قدر من الصالبة. 
• تتوفر مبقاس 20 × 1.0 و22 × 1.0 و25 × 0.7، مع قطع مستقيم أو مائل ألغلبية ماكينات 

السوق.
•تتوفر إمكانية الصناعة بزوايا شحذ مختلفة، بناء عىل طلب العميل. 

• معبأة يف فقاعات تحتوي عىل 5 وحدات وبالطول مطبوع عىل الشفرة. 

شفرات وشفرات مسننة للمعالجة والقطع، مصنوعة من الصلب غري القابل للصدأ ذي الجودة العالية، صنعت خصيصاً لكل واحد من التطبيقات من أجل ضامن 

أفضل إنتاجية.

شفرات لعمل الرشائح والقطع  
• شفرات لعمل الرشائح والقطع مصنوعة من الصلب غري القابل للصدأ السويدي ومعالجة من 

أجل تحقيق أعىل قدر من الصالبة وإنتاجية القطع. تتوافق مع املاكينات.
• تتوفر مبقاس 10 × 0.5 و12 × 0.5 و16 × 0.5 برباشيم أو ثقوب من أجل تحقيق التثبيت 

املثايل. 
• تتوفر ثالثة موديالت لتحقيق نتائج أفضل يف أي نوع من أنواع املنتجات. 

- بحافة مستقيمة.
.P5 بسن من نوع -

- بسن مقعر مقاس 7 ملم أو 12 ملم. 

األبعاد املتوفرة Filo recto Diente P5 Concavo 7 Concavo 12

10 x 0,50

12 x 0,50

16 x 0,50



قطع

TPI 10 أقواس منشار للقطع اليدوي  
• أقواس منشار للقطع اليدوي. مصنوعة من الصلب غري القابل للصدأ، مع مشد معدين للمنشار يتسمباملقاومة العالية، مام يسمح باستبدال الصفائح بصورة رسيعة وسهلة وشد 

الصفيحة بالصورة الصحيحة.
• تتوفراألقواس بثالث مقاسات: 445 و508 و635 ملم.

• تتوفرصفائح املنشار بعرض 11 و16 ملم. تتوفر أيضاً صفائح منشار بالصلب غري القابل للصدأ لتحقيق املزيد من النظافة. 

شفرات للقطع عىل شكل مكعبات صغرية  
• شفرات من نوع مصنوعة من الصلب غري القابل للصدأ السويدي ومعالجة من أجل تحقيق أعىل قدر من الصالبة. 

• تتوفر بحافة مستقيمة أو متموجة أو مسننة. 
• ملعالجة اللحوم والخرضوات.

إننا نصنع أو نعدل أي نوع من أنواع الشفرات بحسب احتياجاتك من أجل تحقيق إنتاجية عالية يف كل حالة 

بعينها. للمزيد من املعلومات و/أو لعمل الطلبيات، ال 

تشك يف االتصال بنا من خالل: 
info@metalurgicadesierras.com

  +34 976 57 23 24
  +34 976 57 27 63


