URSCHEL® MODELO CCX-D
RALADORA VERSÁTIL DE ALTO RENDIMENTO PARA RALADOS/RODELAS/ TIRAS
A Raladora ‡‡ Model CCX-D (MCCXD) possui uma grande câmara de corte de 813 mm de diâmetro. Essa grande
câmara de corte, combinada com um motor de 10 cavalos de potência, promove uma maior capacidade de
produção, diminuindo a acumulação de produto. A máquina também está disponível com uma câmara de
corte de 24" (610 mm) de diâmetro. A nova câmara de corte de 2 peças, permite fácil acesso para uma limpeza
e manutenção completa. Esta raladora versátil CCX-D, possui um anel duplo intercambiável de travamento
rápido e cabeças de corte de ajuste único, permitindo a substituição de cortes em apenas alguns minutos.
As facas são especialmente desenhadas, não precisam ser afiadas sendo barata a sua substituição.
Por forma a promover a fácil higienização, a máquina tem uma tremonha de alimentação basculante,
painéis de acesso articulados, superfícies inclinadas e aço inoxidável altamente polido, de acordo com
os padrões aceites pela Divisão de lacticinios U.S.D.A.. É uma máquina que tem caraterísticas adaptadas
ao funcionamento contínuo e para produção ininterrupta e, é projectada para assegurar fácil limpeza e
manutenção. O modelo CCX-D, aceita produtos com tamanho até 88,9 mm (3-1/2") em qualquer dimensão.
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TIPOS DE CORTES
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RALADOS COMPLETOS
E REDUZIDOS EM V
Ralados Completos: secção
transversal em forma de
diamante disponível em quatro
espessuras: 0,070, 0,097, 0,125, ou
*0,285" (1,8, 2,5, 3,2, ou *7,2 mm).
Ralados Reduzidos em V:
secção transversal em
forma de "V".
RALADOS OVAL
Ralados Oval 0,250”:
secção transversal oval com
aproximadamente 0,125"
(3,2 mm) de espessura por
0,250" (6,4 mm) de largura.
RALADOS CRESCENTE
Secção transversal em
forma de crescente.
†
RALADOS OVAL LARGOS
Ralados Oval Largo 0,480�:
0,152" (3,7 mm) de espessura por
0,480" (12,2 mm) de largura.
†
RALADOS
CRESCENTE LARGOS
Secção transversal em
forma de crescente largo.
†
FULL & REDUCED
FLAT-V® SHREDS
Ralados completos lisos V:
Secção hexagonal com
0,150" (3,8 mm) em todos os lados.
Ralados reduzidos em V:
Topo e base planos formam
um ralado ondulado.
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RODELAS LISAS
Espessura da rodela até
0,500" (12,7 mm)
†
RODELAS EM - V® LISAS
Espessura de rodela até 0,180"
(4,6 mm) com 2,1 ondas por
polegada. Profundidade onda
de 0,125" (3,2 mm); Centros:
0,473" (12 mm).
†
RODELAS CORTE EM - **Z
Espessura da rodela até 0,325"
(8,3 mm) com 2,1 ondas
por polegada. Profundidade
onda de 0,135"(3,4 mm);
Centros: 0,394" (10 mm).
†
RODELAS EM V
Espessura da rodela até
.500" (12,7 mm)
Rodela .125": 8 “V’s” completos
por polegada. Profundidade
do “V” de 0,050" (1,3 mm);
Centros: 0,125" (3,2 mm).
Rodela .212": 4,7 “V’s” por
polegada. Profundidade
do “V” de 0,084" (2,1 mm);
Centros: 0,212" (5,4 mm).

*Disponibilidade limitada, baseada
na aplicação do cliente. Entre
em contacto com o escritório
local da Urschel para verificar
a possibilidade de venda.
**O Corte em Z está disponível
apenas em países não europeus.
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RODELAS ONDULADAS
Rodelas com espessura
até 0,500" (12,7 mm) com
3-1/2 ondas por polegada.
Rodela 0,175”: Profundidade
da onda de 0,084" (2,1 mm),
Centros 0,175" (4,4 mm),
Rodela de 0,300”: Profundidade
de onda 0,080" (2,0 mm).
Centros 0,300" (7,6 mm).
Rodela de 0,480": Profundidade
de onda .076" (1,9 mm). Centros
0,480" (12,2 mm).
†
CORTE EM TIRAS
Seção transversal retangular.
Largura: 3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8,
1/2, 9/16, or 3/4" (2,4, 3,2, 4,8,
6,4, 9,5, 12,7, 14,3, ou 19 mm)
†
OPÇÕES DE RALADOS/
GRANULADOS
As cabeças de ralar oferecem
cortes incluindo parmesão em
pó, grânulos grossos, e uma
diferente variedade de dimensões
de ralados.

† Nem todos os componentes
destes tipos de corte, podem
estar disponíveis em aço
inoxidável altamente polido de
acordo com os padrões aceites
pela Divisão de Lacticinios
U.S.D.A..
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VISÃO GERAL DO CORTE
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1. Pás do impulsor
2. Faca
Se a aplicação que pretende para o seu produto não for mencionada nesta página, entre em contacto com o representante
local da Urschel a fim de determinar a solução mais eficaz às suas necessidades de redução de dimensões.

CORTADORA URSCHEL® MODELO CCX-D
Dimensões e pesos podem variar dependendo da configuração escolhida para a máquina.
Comprimento: 58,78" (1493 mm), Câmara de 24" diâmetro
66,28" (1684 mm), Câmara de 32" diâmetro

Peso Líquido:.... 1,000 lb (454 kg)
Motor:.................. 10 CV (7.5 kW)

ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES

Largura:............. 32,95" (837 mm)
Altura:................. 31,61" (803 mm), Câmara de 24" diâmetro
...............................34,11" (866 mm), Câmara de 32" diâmetro

O Modelo CCX-D está aprovado
pela Divisão de Lacticinios U.S.D.A.

Câmara de
24" diâmetro

Câmara de
32" diâmetro

O modelo CCX-D (ambas as câmaras de 24" e 32" de diâmetro) está disponível com uma estrutura opcional com rodas. As dimensões
variam de acordo com os requisitos do cliente. Entre em contacto com o representante local da Urschel para obter informações adicionais.

FAÇA UM TESTE DE CORTE
COM O SEU PRODUTO
Entre em contacto com o representante local da
Urschel para agendar um teste de corte do seu
produto, gratuito e sem compromisso: www.urschel.com.

www.urschel.com |

*

info@urschel.com
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