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Com a máquina empanadora-cobridora, você pode dar 
a aparência dos seus produtos de um jeito criativo, dar 
um visual atraente com uma gostosa coberta e a sua 
vez conservar seus sabores naturais.

A variedade dos produtos a elaborar junto à 
possibilidade de usar diversas combinações de farinha 
de rosca e granulados finos e entrefinos para a 
cobertura dá a esta máquina qualidades de 
flexibilidade e efetividade no seu trabalho. 

Permite um sem número de aplicações, empanando 
toda classe de produtos sejam pré-cozidos ou 
congelados como filés, salgadinhos, croquetes, etc. De 
distintos tipos de carne, incluso vegetais, já que 
também tem a possibilidade de predust 
(pré-empanado enfarinhado).

› DESCRIÇÃO

A sua construção é do tipo modular e as suas partes 
apresentam superfícies lisas e perfeitamente polidas, o 
que faz com que na hora da limpeza e/ou a 
manutenção a tarefa seja mais fácil. 

Pode ser fornecida com duas estações (cobertura - 
empanado) ou três estações (empanado - cobertura - 
empanado) segundo as necessidades do usuário. 
Devido à possibilidade de ter diversas larguras (sob 
pedido) e capacidades, ela satisfaz todas as 
necessidades de produção.

› ACiONAMENTOS

Para a tração das fitas de empanado e cobertura tem 
instalado um motoredutor de coroa e um sem- fim de 1 
hp de potência, relacionado diretamente ao rolo trator 
por meio de uma cadeia a elos.

› DATOS TÉCNICOS

• Elevador de pão: 0,75 hp
• Tração fitas (predust, ovo e pão): 1 hp
• Turbina de ventilação: 1/3 hp
• Circulador de ovo: 0,5 hp

Está desenhada para dar uma ótima qualidade e visual 
da cobertura em ambos os lados do produto em um só 
passo, sem que seja necessário de virá-lo.
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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.
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