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FORMADORA
H200/400

MAQUINARIA PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR



O modelo H200 pode formar até 2 hambúrgueres ao 
mesmo tempo, o modelo H300 até 3 hambúrgueres ao 
mesmo tempo e o modelo H400 até 4 hambúrgueres ao 
mesmo tempo, todos com uma cadência variável de até 
60 pancadas por minuto, permitindo um adequado rendi-
mento naqueles programas de alta produção. A variedade 
dos formatos que podem ser dados à forma faz possível 
adequar o produto aos diferentes mercados. A máquina 
permite uma simples mudança da forma e uma eficiente 
limpeza total por meio do levantamento do reservatório 
de alimentação e um fácil desarmamento dos componen-
tes móveis que devem ser retirados a tais efeitos.

› DETALHES CONSTRUTIVOS

Construída totalmente em aço inoxidável qualidade AISI 304, 
com chapa pregada em espessuras adequadas à robustez da 
máquina e soldados eletricamente sob atmosfera de gás 
inerte. Os setores do bastidor que têm relações de montagem 
são mecanizados para garantir perfeitos alinhamentos entre 
as diferentes partes que constituem a máquina. O acabamen-
to exterior é de tipo sanitário. No bastidor são colocadas 
portas de inspeção e acesso aos elementos componentes 
para efetuar trabalhos de manutenção, elas contam com 
juntas para evitar a entrada de água ao interior do gabinete.

› ACIONAMENTOS

• Hidráulicos e mecânicos para elevador de carros, pistão 
de compressão, forma, motores de parafusos alimenta-
dores e motor da esteira.

• Pneumático para extratores de desenforme.

› ADICIONAIS POSSÍVEIS DE INCORPORAR

• Esteiras de diferentes comprimentos.
• Equipamento de soldagem para a embalagem individu-

al das peças.
• Esteira especial para a vinculação da formadora com 

giro freezer.
• Ordenadores de produto caso estejam vinculadas dois 

ou mais formadoras.
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Máquina desenhada para o formado de hambúrgueres e 
outras formas maximizando a produção devido a que 
sua forma é aproveitada totalmente.

FORMADORA
H200/400

 MODELO H200 H300 H400

 capacidade do reservatório (litros) 270 270 350

 largura da forma (mm) 320 420 580 

 área útil para formar (mm) 240x130 380x130 500x130

 máxima espessura fôrma (mm) 15 15 15  

 mínima espessura fôrma (mm) 6 6 6

 motor hidráulico (cv) 10 15 20

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


