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› CARACTERÍSTICAS

Sólida estrutura de suporte construída integralmente em 
aço inoxidável qualidade AISI 304. O tambor massagea-
dor é de sólida construção, totalmente fabricado em aço 
inoxidável. Possui uma câmara para a recirculação de 
resfriador. Montado sobre rolamentos em um extremo e 
sobre rolos de borracha no extremo oposto.

O redutor está construído com engrenagens de tipo 
helicoidal, tratadas termicamente, fixadas em eixos de 
aço normalizado e retificado, lubrificadas por banho de 
óleo.

Motor trifásico normalizado com proteção IP 54 (100% 
blindado), acoplado diretamente ao redutor. A transmis-
são desde o redutor para o tambor está realizada por 
meio de uma cadeia de rolos de capacidade conforme 
aos esforços a realizar.

O sistema de vácuo está provido de ambos captores para 
evitar a absorção de água e de pequenos pedaços de 
carne.

Bomba de alto vácuo com motor trifásico normalizado 
com proteção IP 54 acoplado por meio de brida.

Sistema de carga automática por aspiração por meio do 
sistema de vácuo. A descarga de produto efetua-se por 
meio da inversão de marcha.

Painel elétrico hermético com os aparelhos de manobra 
necessários para o funcionamento da máquina.

Polido sanitário nos setores em contato com o produto, 
no resto da máquina efetua-se o acabamento tipo 
blasting.

› EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO

Equipamento autônomo de refrigeração (Chiller). Gabine-
te construído em aço inoxidável de qualidade AISI 304 
com respiros correspondentes. Equipado com placa 
elétrica interligada com o massageador.
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As dimensões e o design são ilustrativos.
Máquinas personalizáveis   de acordo com as especificações do cliente.

Contacte-nos para cotação ou aconselhamento.

CONSTRUÍDO COMPLETAMENTE EM
AÇO INOX, QUALIDADE AISI 304


