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O desenho desse equipamento inclui funções indepen-
dentes das hélices, o que possibilita a ação do alimenta-
dor de marcha lenta, garantindo a entrada contínua e 
cuidadosa da matéria-prima no moedor, com cortes 
regulares e o melhor desempenho. As hélices têm contro-
les separados, o que permite adequar as velocidades e 
evitar entupimentos.

› CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Alto desempenho com carne fresca ou congelada.
• Excelente tratamento da carne durante o trabalho.
• Fácil manutenção, conservação e limpeza.
• Máxima confiabilidade do serviço.
• Ótima economia de custos e tempos operativos.

O conjunto de corte permite selecionar simultaneamente 
nervos e cartilagens que são descarregados separadamente 
da moagem principal (processamento de carne fresca).

O carregamento pode ser através de fitas transportadoras 
de carga, elevador de bins ou carros normalizados (200 
litros) conforme seja conveniente.

› CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

As características de construção, funcionamento, limpeza e 
segurança cumprem com as exigências sanitárias estabele-
cidas pela regulamentação vigente.

O receptáculo tem a forma precisa para que o produto se 
deslize corretamente para o transportador sem fim e o 
enchimento seja completo.

Os moedores angulares são fabricados em vários modelos 
semelhantes, com diferentes potências dos motores 
elétricos instalados nas fitas que transportam a carne, 
dependendo do trabalho a realizar.

› EQUIPAMENTO ADICIONAL

• Carro de limpeza e montagem para a hélice 
alimentadora, hélice moedora e conjuntos de corte.

• Dispositivo de corte para carne fresca, conjunto de corte.
• Dispositivo separador de partes duras, conjunto de corte.
• Fita transportadora para carregamento da máquina.
• Elevador de carros normalizados ou bins de 

acionamento eletromecânico por parafuso.
Apto para moer carne congelada (blocos) ou fresca.
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 MODELO 280 280 S 

 diâmetro dos discos de furos (mm) 280 280 

 potência transportador (hp) 10 20  

 potência sem fim de carne (hp) 150 180  

 peso líquido aproximado (kg) 3.600 3.700 

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
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