KJØTT
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VÅRE PRODUKTER LETTER ARBEIDET
OG
LAR DEG GJØRE JOBBEN EFFEKTIVT

KJØTTBEHANDLING

VAKUUMPAKKER
FORDELER MED VAKUUM PAKKING
Holder matvarer ferske opp til fem ganger lengre enn tradisjonelle oppbevaringsmetoder. Beskytter mot frostskader. Kjøtt og fisk marineres på
noen få minutter. Posene kan brukes i mikrobølgeovn og kokende vann

Går
det mye
mat i søppla?

Ta vare på maten med en
effektiv og brukervennlig
vakuumpakker fra

Anbefalinger for lagring
Type råvare

Lagring

Anbefalt
Lagringstilbehør

Holdbarhet m/ Holdbarhet u/vakuum
vakuum pakking
pakking

Storfekjøtt

Frysing

Vakuumpose

6-12 mnd

1 mnd

Svinekjøtt

Frysing

Vakuumpose

6-12 mnd

1 mnd

Lammekjøtt

Frysing

Vakuumpose

6-12 mnd

1 mnd

Fjærkre

Frysing

Vakuumpose

6-12 mnd

1 mnd

Farse

Frysing

Vakuumpose

6-12 mnd

1 mnd

Fisk

Frysing

Vakuumpose

6-12 mnd

1 mnd

Ost

Kjøleskap Vakuumpose

4-8 mnd

1-2 uker
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Finnvacum Pro er en av de kraftigste maskinene på
markedet. Maskinen er i stor grad bygget av rustfritt
stål og er også utstyrt med dobbelsveis, alt for å skape best mulig vakuum embalasje. Makinen har også
en innebygd rulleholder som lar brukeren bruke
både poser og ruller etter behov. Med en sveisebredde på 400mm og dobble vakuumpumper, er maksiFinnvacum Pro er den rimligste kvalitetsmaskinen på markedet og egner seg godt for jaktlag
og mindre matprodusenter
Teknisk data:
Power 200W, 200-240v 7 w50 Hzw
Pumpekapasitet: Dobbel pumpe 30 liter pr. minutt
Sveiseoverflate: 400mm, dobbel sveising
Ramme: Rustfritt stål
Certificate:CE , SGS.
Mål: Lengde: 50 cm Bredde: 29 cm Høyde: 16 cm

Finnvacuum home en rimelig vakumpakker av høy kvalitet.
Finnvacuum home er en kvalitetsmaskin for hjemmebruk.
Den er enkel å bruke og holder maten frisk opp til 5
ganger lenger og du ungåfrost skader og uttørring av

Tekniske Data:
Power: 120W, 220-240V /50Hz
Pump kapasitet: Single, 12 liter/min. Sveiseområde:
300mm, 4mm
Ramme: Rustfritt stål
Certificate: CE, SGS

PRISER
Varenr:

Varebeskrivelse

345Finnhome Finnvacuum Home
345Finnpro

Finnvacuum Pro

Pris eks. mva

Pris m/mva

796,-

995,-

2636,-

3295,-
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VACUUM ROLLS OG BAGS
Vakuum ruller og poser for hjemmet og jegeren. En riflet
vacuum pose eller rull er optimal for en som bruker vacuum maskin.
Vacuum maskinens prinsipp er å fjerne luften av posen
og bygge opp et vacuum. For å suge luften effektivt ut
av posen, trengs en riflete innside som lager kanaler og
slipper ut luften.
Disse posene er de mest vanlige for bruk av vacuumpakking på markedet.
Vacuum ruller er perfekt for å kunne bestemme størelsen på posen selv. Mål opp og skjær rett lengde, sveis
bunnen av posen med manuell sveisprosess. Dette minimerer svinn.
Materialet er i kraftig plast 140 my. Det er 2 ruller pr.
pakning à 6m
Pakninger og størrelser:
* Vacuum Rolls 20 cm bredde, 2 x 6m
* Vacuum Rolls 28 cm bredde, 2 x 6m
* Vacuum Rolls 40cm bredde, 2 x 6m
*
*
*
*

Vacuum
Vacuum
Vacuum
Vacuum

Bags
Bags
Bags
Bags

150x250
200x300
250x350
300x400

mm,
mm,
mm,
mm,

50
50
50
50

stk
stk
stk
stk

PRISER
Varenr:

Varebeskrivelse

Pris eks. mva

Pris m/mva

3452060RR

Vacuum Rolls 20 cm bredde, 2 x 6m

103,-

129,-

3452860RR

Vacuum Rolls 28 cm bredde, 2 x 6m

143,-

179,-

3454060RR

Vacuum Rolls 40cm bredde, 2 x 6m

180,-

225,-

3451525R

Vacuum Bags 150x250 mm, 50 stk

74,-

93,-

3451555R

Vacuum Bags 150x550 mm, 50 stk

156,-

195,-

3452030R

Vacuum Bags 200x300 mm, 50 stk

112,-

140,-

3452535R

Vacuum Bags 250x350 mm, 50 stk

135,-

169,-

3453040R

Vacuum Bags 300x400 mm, 50 stk

180,-

225,-
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KJØTTBEHANDLINGSUTSTYR
Våre maskiner er enkle i bruk og passer til private husholdninger og
hjemmeslaktere som vil foredle sine egne varer.
Vi leverer beinsager i to størrelser, tre pølse-stappere (3 - 7 liter) og to
kjøttkverner.
Alle våre maskiner er lette å demontere for hygienisk og godt renhold.
Samtidig er de driftsikre, og alle komponenter er lagd av polert, rustfritt
Pølsestapper med 4 pølsehorn; 11, 16, 22 og 28 mm
HSX-VS-3-L
HSX-VS-5-L
HSX-VS-7-L

Pølsestapper av polert rustfritt stål, 3 liter
Pølsestapper av polert rustfritt stål, 5 liter
Pølsestapper av polert rustfritt stål, 7 liter
Kjøttkverner i polert, rustfritt stål
Type:
HSX-TK-8
Type:
HSX-TK-12

Kjøttkvern, 260W, 230V.
Pølsehorn, ekstra kniv og hullskive
følger med.
wwPølsehorn, ekstra kniv og
hullskive følger med.

Våre beinsager egner seg meget godt til slaktearbeid samt
oppdeling av frosset kjøtt og fisk. de er også meget anvendelige til treabeid. leveres i to modeller.
Beinsager, en-faset, 230V
Type:
Beinsag, 230V, 750W. Bord 400x436 mm.
HSX-J-210
Høyde 0-180 mm. Vekt 45 kg.
Type:
Beinsag, 230V, 1100W. Bord 5650x425mm.
HSX-J-310
Høyde 0-260 mm. Vekt 81 kg.

PRISER
Varenr:

Varebeskrivelse

Pris eks.
mva

Pris m/
mva

5 940.-

7 425,-

11 125,-

13 906,-

Sagblad 1650mm

268,-

335,-

Sagblad 2000mm

390,-

488,-

HSX-JG-210

Beinsag 750 W 220 V, 1 fas inkl. 2 stk blad

HSX-J-310

Beinsag 1100W 220V, 1 fas ink, 2 stk blad

HSX-TK-8

Kjøttkvern 260W 230V inkl. kniv og dyne

2 485,-

3 106,-

HSX-TK-12

Kjøttkvern 800W 230V inkl. kniv og dyne

2 650,-

3 313,-

HSW-VS-3-L

Pølsestapper rustfritt stål 3 liter

1 540,-

1 925,-

HSW-VS-5-L

Pølsestapper rustfritt stål 5 liter

1 820,-

2 275,-

HSW-VS-7-L

Pølsestapper rustfritt stål 7 liter

1 960,-

2 450,-
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KNIVER
Mora Companion Colour Mix
No 12884
En enkel, men meget robust
kniv for allround bruk i
sport og friluftsliv.
Bladlengde 104 mm, Vekt:
118 gram.
Rustfritt stål i bladet, gummiert, riflet plast i skaftet.
Leveres i pakninger á 15
kniver.
HSX Fiskekniv
HSX Fisk
En spesialkonstruert og meget robust kniv for alle typer
fiske.
Indre del av eggen er serratert for skjellskraping. Skjellene vil legge seg på eggen
under arbeid og det blir lite
søl.
Bladlengde 104 mm, Vekt:
108 gram.
Rustfritt stål i bladet, gummiert, riflet plast i skaftet.
Leveres i pakninger á 20
Mora Diamond Skarpener
Et meget finkornet (600) diamantbryne i lommeformat. Passer alle
typer kniv med rett egg.

PRISER
Varenr:

Varebeskrivelse

Pris eks. mva

Pris m/mva

More12884

Companion color Mix

114,-

143,-

Mora11883

Diamant Bryne

145,-

181,-

HSX-FK01

HSX Fiskerkniven

95,-

119,-
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FIELDTORQ
FieldTorq FT-PE er et optimalt og meget effektivt verktøy og
hjelpemiddel for alle jegere som skal gjøre opp vilt.
Den er lett å bruke, meget funksjonell og samtidig sikker.
FieldTorq kan bæres i beltet eller i sekke-lomma som
supplement til vanlig slirekniv.
Bladet er produsert av 8Cr13MoV kvalitet, som er stål med
0,8% karbon, 13% krom, samt 0,2% vanadium og molybden.
Dette er en kvalitet med høy rustbestandighet, som er seig og
holder eggen godt, samtidig som den ikke er for hard å sette
opp.
Selve eggen, som er tilnærmet U-formet, er konstruert slik at
det arbeides fra innsiden av skinnet, i motsetning til vanlige
kniver, hvor det arbeides fra utsiden.
Skaftet (grepet) er lagd av meget solid plastmateriale med
riflet overflate. Øverst er det hull for linefeste og framme på
ryggen er det serratering for tommelfingerstyring.
Innerst, på undersiden av skaftet, er det pekefingergrep.
FieldTorq leveres i solid webslir med beltehempe. På forsiden
har den en liten lomme hvor det ligger en liten plastikktupp
som kan træs på tuppen av det bladet som ikke brukes. Det
gir ytterligere forsikring mot skade.

FieldTorq leveres med robust webslir og bryne

PRISER
Varenr:
FT-PE

Varebeskrivelse
FieldTorQ Jaktkniven

Pris eks. mva

Pris m/mva

790,-

988,-

HSX Maskinutvikling AS
Bjønnveien 1
3962 Stathelle
Tlf: 35 96 20 20 Mobil: 90 69 44 36 Epost: post@hsx.no / www.hsx.no

