
DANE TECHNICZNE
Wymiary i masy mogą się różnić w zależności od konfiguracji maszyny.
Długość ..............1488 mm, 610 mm średnica obudowy  
................................. 1659 mm, 813 mm średnica obudowy
Szerokość ............................................................... 837 mm
Wysokość .................. 822 mm, 610 mm średnica obudowy
................................... 861 mm, 813 mm średnica obudowy
Masa netto ................................................................ 454 kg
Silnik  .........................................5 or 10 KM (3.7 or 7.5 kW)
Model CCX-D ma akceptację amerykańskiego Departamentu Rolnictwa  
(Dział Mleczarski).

ZASTOSOWANIA
Maszyna do wiórkowania Model CCX-D ma teraz opcjonalną większą obudowę 
strefy cięcia (średnica 813 mm). Nowa, większa obudowa i silnik o mocy 10 KM 
zapewnia większą wydajność i obniżają ilości nagromadzonych resztek produktu. 
Maszyna jest też nadal dostępna ze standardową obudową strefy cięcia o 
średnicy 610 mm. Wszechstronna maszyna CCX-D jest wyposażana w głowice 
tnące z dwoma pierścieniami i pojedynczą regulacją, co umożliwia zmianę rodzaju 
cięcia w kilka minut. Specjalnie zaprojektowane noże nie wymagają ostrzenia, a 
ich wymiana nie jest kosztowna. 
W celu poprawy higieny maszyna jest wyposażona w odchylany lej zasypowy 
i panele dostępowe na zawiasach, ma pochyłe powierzchnie i jest wykonana 
z polerowanej stali nierdzewnej. Różne rodzaje głowic tnących, w tym do 
plastrów płaskich, plastrów „V”, plastrów falistych, pasków, pełnych wiórków, 
wiórków owalnych, wiórków o przekroju “V”, wiórków półkolistych, zapewniają 
maksymalną elastyczność. Maszyna jest wykonana ze stali nierdzewnej, 
jest przystosowana do ciągłej pracy bez przerywania produkcji i ma prostą 
konstrukcję, co ułatwia czyszczenie i konserwację. Model CCX-D może 
przetwarzać produkty o wielkości maks. 88,9 mm w każdym wymiarze.
Model CCX-DL umożliwia krojenie/wiórkowanie wielu różnych rodzajów 
produktów do różnorodnych zastosowań, m.in.: rozdrabnianie sera do pizzy, 
tacos i sałatek, tarcie ziemniaków do placków ziemniaczanych, tarcie marchwi 
do sałatek oraz krojenie w plastry różnych rodzajów owoców i warzyw.

ZASADA DZIAŁANIA
Produkt jest podawany do wirnika [ 1 ] i dociskany do wewnętrznej powierzchni 
głowicy tnącej przez siłę odśrodkową. Zespół głowicy tnącej składa się z ośmiu 
osobnych, segmentów tnących. Plastry lub wiórki są wytwarzane, gdy produkt 
przechodzi przez poszczególne noże [ 2 ] płynnie i bez przerw. Długość zależy od 
wielkości produktu wejściowego. 

RODZAJE CIĘCIA
OPCJE TARKI 
Głowice do tarcia umożliwiają wytwarzanie 
m.in. proszku z parmezanu, gruboziarnistych 
granulek i rozmaitych wiórków. 

WIÓRKI PEŁNE I POMNIEJSZONE 
WIÓRKI „V” 
Wiórki pełne: Wiórki o przekroju kwadratowym 
dostępne w czterech różnych grubościach: 1,8 
mm; 2,5 mm; 3,2 mm; 7,2 mm.
Pomniejszone wiórki: wiórki o przekroju “V”

WIÓRKI OWALNE  
Wiórki owalne:  Wiórki o przekroju owalnym o 
grubości 3,2 mm i szerokości 6,4 mm. 
Szerokie wiórki owalne o grubości 3,2 mm i 
szerokości 9,5 mm.

WIÓRKI PÓŁOKRĄGŁE  
Wiórki półokrągłe Przekrój półokrągły. Wiórki 
półokrągłe szerokie Przekrój półokrągły szeroki.

* PEŁNE I POMNIEJSZONE WIÓRKI 
PŁASKIE „V” (FLAT-V™) 
Pełne wiórki Płaskie „V” Wiórki o przekroju 
sześciokątnym o wymiarach około 3,8 mm ze 
wszystkich stron 
Pomniejszone wiórki Płaskie „V” Płaska góra 
i dół, tworzą falisty kształt

* PASKI  
Przekrój prostokątny  
Szerokości: 2,4 mm; 3,2 mm; 4,8 mm; 6,4 
mm; 9,5 mm; 12,7 mm; 14,3 mm; 19 mm. 

* PLASTRY PŁASKIE  
Grubość plastrów maks. 12,7 mm  

* PLASTRY „V” 
Grubość plastrów maks. 2,5 mm Plastry 3,2 
mm: 8 pełnych „V” na cal (25,4 mm)  
Głębokość każdego „V” wynosi 1,3 mm; 
moduł fali: 3,2 mm. Plastry 5,4 mm: 4,7 „V” na 
cal (25,4 mm). Głębokość każdego „V” wynosi 
2,1 mm; moduł fali: 5,4 mm.

* STANDARDOWE PLASTRY FALISTE  
Grubość plastra maks. 7,2 mm; 3,5 fali na 
cal (25,4 mm). Głębokość każdej fali wynosi 
2 mm. Moduł fali: 7,6 mm

* PLASTRY PŁASKIE „V” (FLAT-V™) 
Grubość plastra maks. 4,6 mm (mierzona 
między powierzchniami płaskimi, a nie 
skośnymi)  z 2,1 fali na cal (25,4 mm) 
Głębokość każdej fali wynosi 3,2 mm.  
Moduł fali: 12 mm

Urschel® Model CCX-D
Uniwersalna maszyna do krojenia na wiórki, plastry i paski

MODEL CCX-D
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*  Nie wszyskie elementy, potrzebne do wymienionych poniżej cięć, 
są dostępne w wykonaniu R32 polerowana stal nierdzewna



Rysunki wymiarowe Urschel® Model CCX-D

Model CCX-D, zarówno z obudową o średnicy 610mm 
(24"), jak i 813mm (32"), jest dostępny z opcjonalną ramą 
z kółkami. Wymiary zależą od potrzeb klienta. Aby uzyskać 
dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z lokalnym 
przedstawicielem firmy Urschel.

Obudowa o 
średnicy  

610mm (24")

Obudowa o 
średnicy 813mm 

(32")

NEMA 4/IP66
SZAFKA ELEKTRY 

CZNA ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

NEMA 4/IP66
SZAFKA 

ELEKTRYCZNA ZE 
STALI NIERDZEWNEJ

Zapraszamy do wykonania próby cięcia produktu
Urschel Laboratories ma kompleksową sieć zakładów testowych 
oraz doświadczonych pracowników serwisu i sprzedaży na całym 
świecie, służących pomocą we wszystkich rodzajach rozdrabni-
ania produktów. Aby ustalić termin kompleksowego testowania 
bez zobowiązań, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem 
Urschel Laboratories pod adresem www.urschel.com. ® Urschel jest zastrzeżonym znakiem handlowym Urschel Laboratories, Inc.   

™ Znak handlowy Flat-V oczekuje na rejestrację.  |  L2556POL   OCTOBER   2013  

Światowy lider technik krojenia produktów spożywczychŚwiatowy lider technik krojenia produktów spożywczych
poland

1620mm MAKSYMALNA  
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA

1760mm MAKSYMALNA  
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA

PROMIEŃ OBROTU KORBKI 
PODNOŚNIKA 140mm

PROMIEŃ OBROTU KORBKI 
PODNOŚNIKA 140mm

ODCHYLANY LEJ ZASYPOWY
(OBRACA SIĘ SWOBODNIE 
W ZAKRESIE 360°)
PROMIEŃ OBROTU 720 mm

ODCHYLANY LEJ ZASYPOWY
(OBRACA SIĘ SWOBODNIE 
W ZAKRESIE 360°)
PROMIEŃ OBROTU
PROMIEŃ OBROTU 859mm

228mm ŚREDNICA OTWORU 
LEJA ZASYPOWEGO

228mm ŚREDNICA OTWORU 
LEJA ZASYPOWEGO

485mm ŚREDNICA GÓRNEJ 
CZĘŚCI STOŻKA LEJA  
ZASYPOWEGO 485mm ŚREDNICA GÓRNEJ 

CZĘŚCI STOŻKA  
LEJA ZASYPOWEGO

610mm MAKS. 
ŚREDNICA 

WEWNĘTRZNA

813mm MAKS. ŚREDNICA 
WEWNĘTRZNA

1880mm MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ CAŁKOWIITA

2019mm MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ CAŁKOWIITA

1656mm MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ 
DRZWICZEK KOMORY SILNIKA

1656mm MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ 
DRZWICZEK KOMORY SILNIKA

421mm TOR OBROTU LEWYCH
DRZWICZEK KOMORY SILNIKA

421mm TOR OBROTU LEWYCH
DRZWICZEK KOMORY SILNIKA

411mm TOR OBROTU PRAWYCH
DRZWICZEK KOMORY SILNIKA

411mm TOR OBROTU PRAWYCH
DRZWICZEK KOMORY SILNIKA

315mm OBRÓT DRZWICZEK
SZAFKI ELEKTRYCZNEJ

315mm OBRÓT DRZWICZEK
SZAFKI ELEKTRYCZNEJ

DOSTĘP DO KOMORY CIĘCIA 
WYMAGA 51 MM WOLNEJ 
PRZESTRZENI OD GÓRY

DOSTĘP DO KOMORY CIĘCIA 
WYMAGA 51mm WOLNEJ 
PRZESTRZENI OD GÓRY


