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FORMADORA
HAMBÚRGUERES / ALMÔNDEGAS

MAQUINARIA PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR



› FORMADORA DE HAMBÚRGUERES

Máquina desenhada para formar hambúrgueres. Ela maximiza 
a produção já que sua forma é aproveitada totalmente e assim 
facilita o trabalho posterior de embalagem ou congelado.

Este modelo pode formar até três hambúrgueres a sua 
vez, com uma cadência de até 40 pancadas por minuto, 
o que permite um adequado rendimento em programas 
de mediana produção. 

A versatilidade das formas que pode dar-se à placa forma-
dora faz possível adequá-la aos diferentes mercados. A 
máquina permite um simples câmbio da placa formadora e 
uma eficiente limpeza total por fácil desarmado dos compo-
nentes móveis que devem ser retirados a tais efeitos.

› FORMADORA DE ALMÔNDEGAS

Só se aplicar nela um dispositivo formador permite formar 
almôndegas de diferentes diâmetros e gramagens segundo 
a placa lançadeira a ser utilizada. 

O dispositivo está composto por um rolo com ranhura que 
ao girar perto de um canal com una risca semelhante ao rolo, 
provoca o giro do produto e faz com que este forme uma 
esfera.

A máquina permite uma simples mudança da placa e do 
rolo formador e uma eficiente limpeza total por meio do 
levantamento dos componentes móveis que devem ser 
retirados a tais efeitos.

› CORTADOR

Este equipamento foi desenhado para obter uma ótima 
embalagem com o filme, de 2 ou 3 unidades por vez que 
empacota em forma unitária o que permite uma excelen-
te apresentação do produto.

Sólida, construída totalmente em aço inox qualidade AISI 
304, e acabados exteriores de tipo sanitário por polido 
brilhante e/ou blasting. A solda realiza-se total e rapida-
mente o que permite o corte entre as unidades e assim 
separá-las e evitar o contato com agentes contaminantes.

A montagem pode ser efetuada em qualquer esteira 
trans-portadora de nossa fabricação. 

O número de pancadas está relacionado com a cadência 
da máquina formadora de hambúrgueres. O acionamento 
para o movimento do cabeçote soldador é pneumático e 
a regulagem do tempo da solda é realizada por um 
controle computadorizado montado sobre a máquina.
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Máquina desenhada para formar hambúrgueres y/o 
almôndegas, trocando suas cabeças (máquina dupla 
opcional).
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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


