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O design desta máquina está baseado nas funções do 
sem-fim, de transporte e pressão da carne na área de corte. 
Ambos os parafusos estão colocados formando um ângulo 
reto e a disposição apresenta-se a maneira de funil permitin-
do à carne deslocar-se lentamente para o corte. Esse parafu-
so tem comandos separados permitindo regular as suas 
velocidades para evitar os atolamentos que estragam a 
carne.

› CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

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

O kit cortador permite simultaneamente a seleção de nervos 
e cartilagens que após são descarregados separadamente 
do picado principal. A carga realiza-se em carros normaliza-
dos (200 litros) que são trasladados por um elevador com 
acionamento hidráulico ou mecânico (segundo pedido). As 
eletros-válvula do transportador são bidirecionais no 
elevador de acionamento hidráulico e têm comando através 
dos limites do curso para as posições superior e inferior.

› CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

A suas características de construção, funcionamento e 
limpeza cumprem as exigências sanitárias estabelecidas por 
regulamentos. O reservatório receptor tem a forma precisa 
para que o produto escorregue corretamente para o 
transportador sem-fim, evitando o enchimento incompleto 
do mesmo. A fabricação destas picadoras angulares é 
realizada em vários modelos semelhantes, com potências 
diferentes nos motores elétricos instalados nos sem-fins que 
transportam a carne, e que variam segundo o trabalho a 
efetuar.

› APLICAÇÕES ESPECIAIS

Este equipamento pode ser adaptado para processar 
outros produtos não cárneos: vegetais, queijos, etc. Para 
isso desenhamos um sem-fim e um kit cortador, o mesmo 
pode munir-se de um pré-cortador, disco com perfura-
ções de tamanho requerido, facas de design especial, etc.Apto para a picagem de carne fresca ou congelada.
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 MODELO 150 200 200S 200SE

 diâmetro dos discos perforados (mm) 150 200 200 200

 potência transportador (hp) 2 2 2 4  

 potência sem-fin de carne (hp) 15 30 40 60 

 potência elevador de carros (hp) 1,5 1,5 1,5 1,5

 peso bruto aproximado (kg) 640 880 950 1.020

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


