
VISÃO GERAL DE CORTE

APROVADO PELA DIVISÃO DE LACTICÍNIOS DA U.S.D.A.

FATIAS 
Fatias lisas: 3,2 - 12,7 mm (1/8 - 1/2")

CUBOS/  RALADOS/ 
GRANULADOS/TIRAS
O corte   Bi e Tri dimensional
 implica o ajuste da espessura  
das fatias e a utilização do eixo  
de corte circular ou  
transversal necessário.
Cortes de facas circulares:  
3,2 - 63,5 mm (1/8 - 2-1/2")
Cortes de facas transversais:  
3,2 - 38,1 mm (1/8 - 1-1/2")

A Cortadora de Cubos  ßßAffinity® Integra-D Dicer é o modelo mais recente fabricado 
pela Urschel,   aprovada   pela divisão de Laticínios da U.S.D.A. Uma versão mais pequena 
da cortadora de cubos Affinity, a abordagem chave na mão da Integra-D adapta-se 
facilmente às linhas de produção   foi desenhada também para substituir as máquinas da 
série RA, oferecendo aos processadores   uma mais valia considerável dadas as melhorias 
em termos sanitárias um alimentador de maior dimensão, caixa do impulsor maior,   novo 
design e   um potencial acréscimo entre 20 e 50% na capacidade de processamento.  
A cortadora  de cubos produz cortes precisos de tamanho pequeno a médio, sendo  

uma versão mais pequena da cortadora de cubos Affinity de grande dimensão.

A cortadora de cubos de elevado desempenho oferece uma utilização simples,   por 
pressão do botão, e com procedimentos fáceis para manutenção e troca de facas. 
Permite alimentação de produtos até 120 mm (4,75"). Com características semelhantes 
à Affinity de grande dimensão, processa com eficácia todos os tipos de queijos curados, 
incluindo com elevado teor de gordura ou sucedâneos de queijo. A máquina permite uma 
operação contínua para uma produção ininterrupta.

QUEIJO AZUL
Raspas de  
9,5 mm (3/8")

CHEDDAR
Cubos de  
6,4 mm (1/4")

MOZZARELLA
Tiras  
4 x 4 x 19,1 mm  
(5/32 x 5/32 x 3/4")

SUCEDÂNEO DE 
MOZZARELLA
Cubos 1/4 x 1/4 x 1/8" 
(6,4 x 6,4 x 3,2 mm)
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CORTADORA DE CUBOS AFFINITY® INTEGRA-D

1. Maçaneta de ajuste das rodelas
2. Pás do impulsor
3. Faca
4. Eixo de alimentação
5. Tambor de alimentação
6. Facas circulares
7. Facas transversais
8. Pente de alimentação
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COLBY JACK
Cubos de  
9,5 mm (3/8") 

PARMESÃO
Cubos de  
6,4 mm (1/4")

CHEDDAR  
MAGRO
Tiras  
5/64 x 25/32 x 25/32" 
(2 x 20 x 20 mm)
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NOVA!

TIPOS DE CORTES

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.



CORTADORA DE CUBOS AFFINITY® INTEGRA-D

® Affinity símbolo do logo Urschel, o Líder Mundial na Tecnologia de Corte de Produtos Alimentares e Urschel, são marcas registadas da Urschel Laboratories, Inc. EUA   |   L3679POR   MAY 2021
ßß As cortadoras Affinity Integra-D podem conter peças protegidas pelas patentes nº 6883411, 9296119, e 98550669.

A Affinity Integra-D está aprovada pela divisão de laticínios da U.S.D.A.
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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.

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

Comprimento: ................ 1410 mm (55,53")

Largura:............................ 1486 mm (58,50")

Altura:................................ 1804 mm (71,03")

Peso bruto: ...................... 680 kg (1500 lb)

Motor: ................................ 7,5 kW (10 HP)

www.urschel.com   |   * info@urschel.com


