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MEAT GRINDER AND SLICER FOMAC 

Mesin multifungsi yang dapat digunakan untuk menggiling daging atau mengiris daging. 
Mesin ini memiliki desain yang elegan dan kokoh, cocok untuk penggunaan harian karena 
memiliki pisau yang tajam dan motor yang kuat. Mesin memiliki tuas on dan off untuk 
masing-masing fungsi. Satu mesin dengan berbagai fungsi ini cocok untuk pengusaha kuliner 
yang membutuhkan penggilingan daging atau pemotongan daging dan sayuran seperti 
catering, hotel, restoran, dan lain-lain. 

 

SPESIFIKASI MESIN 

Model	 Daya	 Tegangan	 Frekuensi	 Kapasitas	 Berat	 Ukuran	

MGD-
H22MS	 1200W	 220~240V	 50Hz	 150kg/jam	 41.5kg	 33*39.5*45.7 

cm	
 

CARA PENGGUNAAN 

I. MEAT GRINDER 
§ Gunakan dalam mode operasi penggiling daging. 
§ Pasang bagian kepala penggiling daging, putar secukupnya hingga rapat dan 

jangan terlalu kencang untuk menghindari gesekan lebih pada bagian pisau 
dan plat yang menyebabkan pisau daging mudah aus (mesin harus dalam 
keadaan mati dan colokan mesin masih belum dicolok). 

§ Bersihkan daging terlebih dahulu, pastikan tidak ada bagian kulit atau uratnya 
sebelum dimasukan ke dalam mesin. Potong daging terlebih dahulu sebelum 
dimasukan ke dalam mesin agar ukurannya tidak terlalu besar. 

§ Nyalakan mesin dan masukan daging yang akan digiling. Gunakan tongkat/stik 
yang disediakan untuk membantu mendorong daging (jangan gunakan tangan). 

§ Segera bersihkan mesin setelah pemakaian. Bila perlu lumasi plat dan pisau 
mesin dengan minyak sayur untuk mencegah karat. 

§ Simpan mesin di tempat yang kering dan bersih. 
 

II. MEAT SLICER 
§ Pasang kepala mesin pengiris dan tarik pegangan penjepit ke posisi penjepit 

agar pas. 
§ Bersihkan daging terlebih dahulu dan hindari bagian kulit dan otot untuk 

menghindari daging tersangkut dalam mesin. 

§ Jangan biarkan mesin berjalan lebih dari 2 menit tanpa ada bahan yang 
dipotong karena akan menyebabkan gesekan dan membuat mesin menjadi 
panas. 

PERHATIAN 

1. Jangan memasukan tangan ke dalam mesin ketika mesin sedang bekerja. 
2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
3. Jangan gunakan air untuk membersihkan mesin secara langsung untuk 

menghindari konsleting. 
4. Bila mesin tiba-tiba berhenti karena ada yang tersangkut, segera matikan mesin 

dan cabut steker, cek apakah ada lemak atau bagian lain yang membuat 
tersangkut dan lepaskan. Baru nyalakan mesin lagi, jangan paksa mesin bekerja 
bila masih tersangkut. 
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