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Mob: 0918/514 114
Email: vetis@vetis.sk

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
• Kapacita: približne 30 sekúnd na ošklbanie až 3/4

kurčiat z voľného chovu s hmotnosťou 1,5 kg naraz
• Pozinkovaný oceľový rám
• - Obklad z nehrdzavejúcej ocele
• - Napätie: 220V - 50Hz, jednofázové
• - Elektromotor: 0,75kW
• - Spotreba energie: 75 kW: 4A

Šklbací bubon a otočná doska z nehrdzavejúcej 
ocele AISI 304, každá so 72 gumenými prstami

• Odnímateľný šklbací bubon na rýchle a dôkladné
čistenie a uľahčenú výmenu prstov

- Polykarbonátový kryt proti striekajúcej vode
- Vyrobené a navrhnuté výhradne v Taliansku

Šklbačka
Cylindra Cylindra 

Basica 
Kat.č. 9900-9920

Čiarový kód Hmotnosť Rozmery

9900 8068057261227 714 x 750 x 971mm

9920 8068057261425 56kg 714 x 750 x 966mm

Rotačná šklbačka na mokré šklbanie
Cylindra je robustná, účinná a ľahko sa čistí. Bola navrhnutá na šklbanie rôznych druhov hydiny (kurčiat, moriek, perličiek, 

husí, kačíc atď.) s výnimkou malých vtákov, ako sú prepelice a podobne.

Po ponorení zvieraťa do horúcej vody, ktorá umožňuje ľahké ošklbanie bez poškodenia kože, ho vložte do šklbacieho 

bubna a zatvorte veko. Otočná doska spôsobuje otáčanie zvieraťa: opakovaný kontakt s gumenými prstami umožňuje 

rýchle a účinné šklbanie. Perie sa z vnútra Cylindra odvádza vďaka systému na umývanie vodou. 

Súčasne možno ošklbať viac zvierat (v závislosti od ich hmotnosti) do celkovej hmotnosti približne 6 kg.

K dispozícii je aj Cylindra Basica: táto verzia nemá veko ani systém umývania vodou.

Oba modely boli skonštruované s dôrazom na bezpečnosť, spoľahlivosť a používateľskú prívetivosť a sú certifikované 

akreditovaným laboratóriom CE.

TECHNICKÉ ÚDAJE
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MOKRÉ ŠKLBANIE
     Zabite zviera v súlade s platnými právnymi predpismi a uistite sa, že rez na 
krku je urobený čo najtenším ostrím: tento postup má za cieľ len minimálne 
roztrhnúť kožu zvieraťa a zabrániť ďalšiemu poškodeniu počas šklbania. Až do 
úplného vykrvenia nechajte zviera visieť hlavou nadol. 
     Aby ste sa vyhli popáleninám rúk pri ponáraní zvieraťa, vždy používajte 
rukavice. V závislosti od typu zvieraťa, ktoré sa má ošklbať, postupujte podľa 
nižšie uvedených pokynov.
KURČATÁ A SLIEPKY: ponorte ich do vody s teplotou 58 °C/62 °C na približne 
1,5 min. aby nedošlo k popáleniu kože zvierat.

HUSI A KAČICE:  ponorte zviera do vody s teplotou 58 °C/62 °C na približne 
2,5-3 minúty, aby ste zabránili popáleniu kože zvieraťa. Na uľahčenie šklbania 
odporúčame zdvihnúť perie zvieraťa malými hrabľami.

V oboch prípadoch skontrolujte, či sa dá perie ľahko odstrániť, a potom vložte 
zviera do stroja. Zapnite prístroj a nechajte ho bežať, kým nedôjde k úplnému 
ošklbaniu (približne 30 sekúnd). Malé zvyšky peria sú normálne a musia sa 
odstrániť ručne. 

PODROBNOSTI O PRODUKTE

Vodovodná prípojka s 
kohútikom
Prípojka vody (odporúča sa používať 

horúcu vodu) pre systém na 

namáčanie peria.

Šklbanie vždy pod 
kontrolou 
Priehľadné veko umožňuje 
kontrolu šklbania.  Spínač spúšťa 
šklbačku, keď je veko zatvorené. 

Ochranný kryt 
vypúšťacieho otvoru
Zabraňuje zasunutiu rúk do otvoru, 

z ktorého vychádza perie. Je to 

dodatočná ochrana, pretože 

bezpečnosť je na prvom mieste.

Gumené šklbacie prsty
Prvé kvalitné prsty z prírodného 

kaučuku ktoré umožňujú rýchle 

šklbanie bez poškodenie kože 

zvieraťa. Tie isté prsty môžu šklbať 

rôzne druhy hydiny.

Elektrický panel 
Štartovacie tlačidlo s jednoduchým 

vypínaním. Kontrolka ukazuje 

prítomnosť elektrického prúdu v 

stroji.
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Odnímateľný šklbací 
bubon 
Na rýchle a dôkladné čistenie a 
jednoduchú výmenu prstov.




