MODELO J9-A
CORTADORA DE CUBOS E DE TIRAS COM TAPETE DE ALIMENTAÇÃO
O Modelo J9-A produz cortes em cubos ou em tiras a partir de vários produtos,
incluindo produtos de pastelaria/snacks, espinafres, hortaliças, pimentos,
casca de citrinos, aipo, brócolos, salsa e carnes semi-congeladas.
Quando se alimenta um produto firme usando o Modelo J9-A equipado com
peças standard, a espessura de alimentação máxima é de 9,5 mm (3/8").
Quando se alimenta um produto firme usando o Modelo J9-A equipado com
rolo de alimentação opcional, a espessura de alimentação máxima é de
12,7 mm (1/2"). O Modelo J9-A também aceita produtos mais grossos,
dependendo do grau de compressão do produto. A máquina apresenta
peças de contacto com o produto em aço inoxidável, operação contínua
para uma produção ininterrupta e foi desenhada para permitir uma
limpeza e manutenção simples.
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TIPOS DE CORTES
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Cortes de Facas
Circulares:
4,8 to 76,2 mm (3/16 to 3")
Cortes de Facas
Transversais:
4,8 to 76,2 mm (3/16 to 3")
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CARNE SECA
19,1 x 31,8 mm
(3/4 x 1-1/4")
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PEITO DE FRANGO
SEMI-CONGELADO
9,5 x 9,5 mm (3/8 x 3/8")

2

PÃO
Cubos 12,7 x 12,7 mm
(1/2 x 1/2")
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PEITO DE FRANGO
SEMI-CONGELADO
Tiras 2,7 mm (1/2")
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BROWNIE
12,7 x 12,7 mm
(1/2 x 1/2")
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PIMENTO VERDE
Cubos 9,5 x 9,5 mm
(3/8 x 3/8")
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TORTILHA
Tiras 6,4 mm (1/4")
25,4 x 25,4 mm (1 x 1")
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CHIPS DE PITA
50,8 x 50,8 mm (2 x 2")

VISÃO GERAL DO CORTE
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1. Tapete transporte
2. Rolo de alimentação
3. Facas circulares
4. Placa fixa de alimentação
5. Facas transversais
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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.
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MODELO J9-A
Dimensões e pesos podem variar dependendo da configuração escolhida para a máquina.
Comprimento:................. 2517 mm (99,08")

Peso bruto:........................ 420 kg (930 lb)

Largura:............................. 1126 mm (44,34")

Motor:.................................. 3,7 kW (5 CV)

ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES

Altura:................................. 1573 mm (61,92")

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.
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