
Se a aplicação que pretende para o seu produto não estiver 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.

TIPOS DE CORTES

VISÃO GERAL DO CORTE

CORTADORA DE PEQUENO TAMANHO E ELEVADO DESEMPENHO

CORTE DE FATIAS LISAS OU ONDULADAS
A remoção do eixo de corte transversal e do eixo de 
corte circular permite que a máquina corte fatias  
com uma grande variedade de espessuras.
Fatias lisas: 1,6 até 25,4 mm (1/16 até 1")
Fatias onduladas: 3,2 até 25,4 mm (1/8 até 1")

TIRAS
É possível cortar tiras lisas ou onduladas de diversas 
larguras removendo a unidade do eixo de corte 
transversal ou do eixo de corte circular.

CUBOS/GRANULADOS
Para o corte de cubos são utilizados uma faca de 
laminagem, um eixo de corte circular e um eixo de 
corte transversal. O tamanho dos cubos é alterado 
através da utilização dos eixos de corte necessários  
e do ajuste da espessura da fatia.
Cortes de facas circulares: 3,2 até 76,2 mm (1/8 até 3")
Cortes de facas transversais: 2,4 até 25,4 mm (3/32 até 1")
Cortes ondulados com facas transversais:  

De 7,1 até 14,3 mm (de 9/32 até 9/16")

A cortadora DiversaCut Sprint® é uma máquina de elevado desempenho 
concebida para cortar de forma uniforme cubos, tiras e fatias de uma 
grande variedade de vegetais, frutas e carnes. Eficiência e flexibilidade são 
as principais características da Sprint®. Esta máquina de tamanho compacto 
que permite alterar com facilidade entre tamanhos ou tipos de corte oferece 
inúmeras possibilidades de produção.

Desenho sanitário em aço inoxidável. A máquina tem uma operação contínua 
para uma produção ininterrupta e um desenho simplificado para uma 
limpeza e manutenção fáceis. O tamanho máximo do produto na entrada é 
de aproximadamente 165,1 mm (6,5") em qualquer dimensão.

1. Pás do impulsor
2. Faca de laminagem
3. Facas circulares
4. Facas transversais
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MORANGOS 
Fatias de  
6,4 mm (1/4”)

BATATAS 
Fatias de 
6,4 mm (1/4”)

BATATAS 
Tiras ondulados 
de 7,1 mm (9/32”)

SALMÃO
Tiras de  
6,4 mm (1/4”)

CEBOLAS
Cortes 4.8 x 76.2 mm  
(3/16 x 3”)
Tiras de 6,4 mm (1/4”)

SALADA  
ICEBERG
Cortes de  
15,9 x 19,1 x 19,1 mm 
(5/8 x 3/4 x 3/4")

KIWI
Cubos de  
9,5 mm (3/8")

BOLOS TIPO 
SANDWICH 
Granulado  
7,9 mm ( 5/16”)
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CORTADORA DIVERSACUT SPRINT®

® DiversaCut, DiversaCut Sprint, Sprint, o Líder Mundial na Tecnologia de Corte de Produtos Alimentares e Urschel, são marcas registadas da Urschel Laboratories, Inc. EUA   |   L3481POR MAY 2020
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www.urschel.com   |   * info@urschel.com

Comprimento: ................ 1367 mm (53,81")

Largura: ............................ 1368 mm (53,86")

Altura: ................................ 1666 mm (65,59")

Peso bruto: ....................... 390 kg (860 lb)

Motor: ................................. 1,1 kW (1,5 CV)

I added DiversaCut, DiversaCut Sprint, Urschel logo symbol, 
added U.S.A.

Dimensões e pesos podem variar dependendo da configuração escolhida para a máquina.

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.


