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› VANTAGENS

Alta capacidade de produção. Funcionamento oleodinâ-
mico. Alimentação manual simples com a possibilidade 
de fazê-lo também por meio de fita ou elevador de 
blocos. Permite o corte de blocos arredondados. Cumpre 
com todas as condições de segurança exigidas pela 
regulamentação vigente.

› ACIONAMENTO

Um motor elétrico para o sistema hidráulico e o comando 
do cilindro efetuado por meio de válvulas de tipo regula-
dora de pressão, direcional reguladora de caudal e de 
retenção.

› REGULAÇÃO DO CORTE

Através do mecanismo previsto para corte, ele pode ser 
regulado segundo os requerimentos posteriores do processo.

A versatilidade da máquina permite a adaptação do 
dispositivo para corte vertical, acessório que facilita 
alcançar cortes pequenos, melhora o trabalho posterior 
de picado ou emulsionado, e prolonga a vida útil das 
facas, quer da picadora, quer do cutter.

Caso precisar atingir cortes menores, há a possibilidade 
de aumentar o número de facas verticais do dispositivo.

› CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

As características de construção, funcionamento e limpe-
za cumprem com as exigências sanitárias estabelecidas 
pela regulamentação vigente.

› MANUTENÇÃO

Com apenas um serviço periódico é possível evitar 
consertos caros. O design do equipo permite fazer a 
manutenção rapidamente.

› CONSTRUÇÃO

A estrutura geral é de sólida construção, totalmente em 
aço inox, enquanto as facas de corte vertical são de aço 
tratado.

› DIMENSÕES

Máquina criada para corte contínuo de blocos 
congelados em todos os tamanhos padronizados, 
ideal para ser usada como passo prévio à utilização 
de cutter, picadora angular ou misturadora.
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COMPRIMENTO
(mm)

1.480
ALTURA

(mm)

1.550
LARGURA

(mm)

1.000

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


