MODELO CD-A
CORTADORA DE CUBOS, GRANULADORA E CORTADORA DE TIRAS
O Modelo CD-A bidimensional da Urschel corta em cubos e em tiras de
forma uniforme, desde tamanhos pequenos a intermédios. O Modelo
CD-A corta cascas de citrinos frescos ou em salmoura, frutos secos,
ameixas desidratadas e passas de uva, permite granular frutos secos e
produtos de padaria. A máquina está equipada com peças de contacto
com o produto em aço inoxidável, permite operação contínua e foi
concebida para limpeza e manutenção fáceis. Aceita a entrada de
produtos com espessura máxima de 9,5 mm (3/8").

TIPOS DE CORTES

2

1

4

3

5

CUBOS/GRANULADOS
Cortes de facas circulares:
3,2 - 25,4 mm (1/8 - 1")
Cortes de facas transversais:
1,6 - 76,2 mm (1/16 - 3")

CORTES EM TIRAS
A remoção do eixo das facas
transversais produz tiras de
diferentes comprimentos,
dependendo do tamanho do
produto introduzido.
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AMÊNDOAS
Granulado
3,2 mm (1/8”)

2

BARRAS DE
CARAMELO
COBERTAS COM
CHOCOLATE
Granulado
4,8 mm (3/16”)

3

WAFERS
RECHEADAS
COM CREME
Granulado
6,4 mm (1/4”)
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NOZES-PECÃS
Granulado
4,8 mm (3/16”)
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BACON SECO
Cubos de
6,4 mm (1/4")
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CASCA DE FRUTOS
Cubos de
9,5 mm (3/8")
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CHOCOLATE
Granulado de
3,2 mm (1/8")

8

ALPERCE
DESIDRATADO
Cubos de
6,4 mm (1/4")

VISÃO GERAL DO CORTE
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1. Tambor de alimentação
2. Eixo de alimentação
3. Facas circulares
4. Placa de corte
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 CD-A
Dimensões e pesos podem variar dependendo da configuração escolhida para a máquina.
Comprimento:................. 1051 mm (41,37")

Peso bruto:........................ 252 kg (556 lb)

Largura:............................. 981 mm (38,60")

Motor:.................................. 1,5 ou 3,7 kW
(2 ou 5 CV)

ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES

Altura:................................. 1250 mm (49,21")

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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