
 
 
DANE TECHNICZNE
Długość:..........................................1554 mm      
Szerokość: ........................................816 mm
Wysokość: ......................................1763 mm        
Ciężar netto: ......................................372  kg
Silniki: .....................Wirnik – 7,5 kW (10 KM)
................ Podajnik śrubowy - 1,5 kW (2 KM)

ZASTOSOWANIA
Kompaktowe urządzenie, idealne zarówno gdy potrzebne 
są niewielkie wydajności, jak i dla wysokowydajnych 
instalacji.
Przetwórcy korzystają z dużego wyboru wirników i głowic 
tnących, które są dostępne do różnorodnych zastosowań, 
takich jak siekanie, wytwarzanie płatków, granulowanie, 
rozdrabnianie na puree i emulsje.
Stosowany w szerokim zakresie do wtórnej przeróbki 
żelatynowych kapsułek, herbatników, batoników, 
makaronów i wielu innych wyrobów piekarskich. Comitrol 
3600F może  rozdrabniać mięsa, ryby, białko roślinne 
(TVP), owoce, warzywa, przyprawy, sery oraz wiele 
produktów chemicznych i farmaceutycznych.
Urządzenie charakteryzuje się możliwością pracy ciągłej 
bez konieczności przerywania produkcji. Prosta budowa 
ułatwia obsługę, czyszczenie i konserwację.

 
ZASADA DZIAŁANIA
Produkt podany do leja zasypowego [ 1 ] zostaje 
przemieszczony do wirnika i głowicy tnącej [ 2 ] za pomocą 
podajnika śrubowego [ 3 ] o regulowanych obrotach. 
Produkt dostawszy się do wnętrza obracającego się z 
dużą prędkością wirnika [ 4 ], kierowany jest przez siłę 
odśrodkową w kierunku łopatek wirnika, które podają go 
na ostrza nieruchomej głowicy tnącej i dalej na zewnątrz 
do leja wylotowego.
Głowica tnąca posiada równomiernie poziomo 
rozmieszczone cienkie przekładki [ 5 ]. Niewielkie 
porcje produktu przechodzą pomiędzy tymi przegrodami 
i zostają odcięte w formie płatków przez ustawione 
pionowo w równych odstępach kolumny noży [ 6 ]. 
Następnie, płatki te szybko opuszczają głowicę tnącą. 
Ścianki pionowych kolumn, są po stronie zewnętrznej 
rozchylone, by zapobiegać tarciu i ewentualnemu 
wzrostowi temperatury produktu.

 
RODZAJE CIĘĆ
 Z rozdrabniacza Comitrol można uzyskać rozmiary cząstek 
od gruboziarnistych do gładkich emulsji. Aby zapewnić dla 
Państwa produktu właściwą kombinację części tnących, 
Urschel Laboratories zalecają  bezpłatne przetestowanie 
tego produktu w naszym laboratorium, w celu znalezienia 
najwydajniejszego rozwiązania dla Państwa potrzeb w  
zakresie rozdrabniania.

Rozdrabniacz Comitrol® Model 3600F
Comitrol zasilany podajnikiem śrubowym do nisko i wielko wydajnych instalacji

ROZDRABNIACZ COMITROL® MODEL 3600F

Jeżeli nie znaleźli Państwo na tej stronie swojej aplikacji, zwróćcie się 
do lokalnego przedstawiciela firmy Urschel w celu dobrania najbardziej 
efektywnego rozwiązania Państwa potrzeby.

(odwrócić)

1

2

3

GŁOWICA TNĄCA

4

5 6



pl.urschel.com  |  poland@urschel.com
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Rysunek wymiarowy
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Zapraszamy na bezpłatną próbę krojenia
Urschel International Polska Sp. z o.o. dysponuje w Górze 
Kalwarii halą prób wyposażoną w szereg maszyn umożliwiających 
przeprowadzanie prób krojenia i rozdrabniania Państwa 
produktów. Nasz doświadczony personel opracuje wyniki i doradzi 
dobranie maszyny najlepiej odpowiadającej Państwa potrzebom. 
Prosimy o kontakt z nami w celu uzgodnienia terminu prób.
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