
Se a aplicação de corte do seu produto, não for mencionada nesta página, entre em contacto com o representante local da Urschel, 
a fim de definir a solução mais eficaz para suas necessidades de redução de tamanho.
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A nova Affinity Integra, é uma versão mais pequena da cortadora original Affinity®; a 
Integra destaca – se em aplicações relativas ao processamento de produtos de corte 
muito difícil, como por exemplo; queijos ou carnes brandas, carnes cujo conteúdo 
apresenta um elevado teor de gordura, produtos a baixas temperaturas, ingredientes 
de padaria viscosos ou produtos em salmoura como pickles. A acção de corte limpa 
e de elevada definição, permite atingir elevados rendimentos; com tamanhos de 
corte precisos e segmentados, bem dentro dos parâmetros desejados pelo cliente

Esta nova cortadora, incorpora elementos de desenho da série há longo tempo 
no mercado Modelo RA; da Affinity e Sprint® com a capacidade de substituir as 
máquinas existentes em linha da série Modelo RA. Em comparação com as máquina 
da série RA, esta nova cortadora em cubos, aceita um tamanho de produto maior 
na entrada (até aproximadamente 114 mm). A Integra, oferece maior rendimento e 
maiores eficiências globais. Visite o site Urschel para obter mais informações.

1        SALAME 
Tiras 6,4 x  
6,4 x 19,1 mm

2      GRANULADO DE 
BARRRAS DE 
CHOCOLATE 
6,4 mm Granulation

3      CHEDDAR 
Cubos de 6,4 mm

4      CUBOS PICKLES 
de 4 mm

5      TOUCINHO 
Cubos de 6,4 mm

6      MOZZARELLA 
Tiras de  
4 x 4 x 19,1 mm

7      MORANGO 
3,2 mm

8      PIMENTOS 
Cubos de  
9,5 mm

9      BISCOITOS 
GRAHAM 
Granulação  
de 3,2 mm

VISÃO GERAL DE CORTE

CORTADORA EM CUBOS AFFINITY INTEGRA®

PROCESSA PRODUTOS DE CORTE DIFÍCIL

FATIAS 
Espessura da fatia: até 12,7 mm

CUBOS / GRANULADOS / FRAGMENTOS
Uma faca de corte, um eixo de corte circular e 
um eixo de corte transversal, são usados para 
fazer o corte em cubos. Altera-se o tamanho 
do cubo, ajustando a espessura de corte e os 
eixos de corte conforme necessário.
Cortes de facas circulares: 3,2 – 25,4 mm
Cortes de facas transversais: 3,2 – 38,1 mm

CORTES EM TIRAS / DESFIADOS
As tiras lisas, podem ser feitas removendo 
o eixo da faca transversal ou o eixo da faca 
circular. Combinações de facas circulares ou 
facas de corte transversal, podem ser usadas 
para diminuir o comprimento das tiras.

1.  Maçaneta/Botão de ajuste de corte
2. Pás do impulsor
3. Faca de corte
4. Eixo de Alimentação 
5. Tambor de Alimentação
6. Facas Circulares
7. Facas Transversais
8. Pente de Separação
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CORTADORA EM CUBOS AFFINITY INTEGRA®
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Medidas e pesos, podem variar de acordo com a configuração da máquina.

Comprimento: ...................... 1383 mm

Largura: ................................ 1373 mm

Altura: ................................... 1803 mm

Peso líquido: .............................680 kg

Motor: ....................................... 7,5 kW

TESTE DE CORTE DO SEU PRODUTO
Entre em contacto com o representante local da  
Urschel para agendar um teste de corte gratuito  
dos seus produtos: www.urschel.com. www.urschel.com   |    info@urschel.com
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EXTENSÃO DE TREMONHA
DE ALIMENTAÇÃO

TREMONHA 
DE DESCARGA

EXTENSÃO DE 
TREMONHA 

DE DESCARGA

TREMONHA DE
ALIMENTAÇÃO


