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CUTTER



O painel de comando centralizado permite um manejo simples 
das operações, reduzindo os tempos de funcionamento.

› CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Eixo porta-facas com velocidades variáveis.
• Regulação da separação das facas.
• Velocidades do prato, das facas e da mistura podem ser 

utilizadas em forma seletiva e independentemente 
entre elas.

• Indicações digitais de temperatura e número de revolu-
ções do prato.

• Lubrificação centralizada do eixo de facas.
• Sistema hidráulico centralizado e encravamentos de 

proteção contra acidentes.
• Sistema de vácuo com fecho hermético da tampa 

superior.

Os modelos de cutter que formam nossa linha tem uma 
construção forte que permite serem duradouros em 
condições normais de uso e adequada manutenção.

› OPERATIVIDADE

Alimentação
É efetuada com carros de transporte standard. Por meio 
do comando do elevador hidráulico é possível detê-lo em 
qualquer posição para permitir uma justa distribuição das 
matérias primas no prato.

Descarga
É feita através do disco giratório que está posicionado 
mediante um acionamento hidráulico.

Acionamentos
A tampa de vácuo ou acústica, a tampa de facas, o eleva-
dor de carros e o disco de descarga são acionados por 
meio de uma central eletro hidráulica, cujos botões estão 
situados no painel de comando.

Tampa de vácuo
De forte fabricação em aço inoxidável, hermética no 
trabalho ao vácuo. Paralelamente proporciona um 
excelente amortecimento de sons ao trabalho de facas.

Sistema de mistura
O giro lento das facas faz com que as matérias primas 
possam misturar-se sem provocar cortes. Esta máquina 
pode ser utilizada como misturador ao vácuo. O seu uso 
produz nos embutidos um notável aspecto de corte, 
excelente cor e sabor pois elimina quase a totalidade do 
ar incluído nas massas. Esta operatória de corte e mistura 
ao vácuo faz com que a massa emulsione mais rapida-
mente submetendo a carne ao mínimo esforço. Assim 
como, variantes de oxidação serão evitadas para o produ-
to oferecer um período de conservação mais comprido.
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Com esta máquina é possível misturar e emulsionar, sob 
vácuo ou só com tampa acústica, as matérias primas 
dos produtos a embutir e obter assim uma ótima 
qualidade dos mesmos, garantindo a consistência justa 
para cada um deles.

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

CUTTER

 MODELO 120 200 320 500 750

 capacidade do prato (litros) 120 200 320 500 750

 número máximo de facas 6 8 12 12 12 

 motor eixo facas (variador) 30 90 150 220 250

 motor redutor prato (hp) 2 3 5,5 5,5 7,5

 motor tira-massa (hp) 1,5 1,5 2 2 3

 motor bomba de vácuo (hp) 2 4 10 10 12,5


