KOSTKOWNICA AFFINITY® CD-L
KOSTKOWNICA, GRANULATOR I KRAJALNICA W PASKI
Nowa kostkownica Affinity® CD-L produkuje jednolite kostki o małych i
średnich wymiarach. Model CD-L łączy użytkowość modeli Urschel CD-A i L-A oraz
elementy robocze kostkownicy Affinity Integra®. Przetwórcy, którzy wymienili modele
L-A na CD-L uzyskali ponad dwukrotnie większą wydajność. Higieniczny projekt, dzięki
któremu strefa produktu jest całkowicie oddzielona od sekcji mechanicznej. Zawiasowe
osłony dostępu ułatwiają konserwację i mycie maszyny oraz oferują całkowity i wygodny
dostęp do wymiennych części. Głowica podająca, bęben oraz silnik 5 KM (3,7 kW)
efektywnie współpracują z elementami tnącymi i sprawnie przetwarzają suszone owoce
oraz inne produkty. Opcjonalny, zintegrowany system rozpylający olej smaruje noże
krążkowe, co ułatwia przetwarzanie lepkich produktów. Maszyna wyposażona jest w
wykonane ze stali nierdzewnej części stykające się z produktem, oferuje łatwą obsługę
za pomocą przycisku i może pracować na niskich i wysokich prędkościach zależnie od
potrzeb produkcyjnych. Kostkownica zapewnia ciągłość pracy i zaprojektowana została
z myślą o łatwości czyszczenia i konserwacji. Maksymalny rozmiar przetwarzanego
produktu nie powinien przekraczać 12,7 mm (1/2") w zależności od jego ściśliwości.
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KOSTKI/PASKI/
GRANULACJE
2-wymiarowe cięcie jest możliwe
dzięki odpowiedniemu zestawowi
głowic krążkowych i poprzecznych.
Cięcia noży krążkowych:
3,2 do 50,8 mm
(1/8 do 2")
Cięcia noży poprzecznych:
3,2 do 38,1 mm
(1/8 do 1-1/2")
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MIGDAŁY
Granulacja
3,2 mm (1/8")

2

BATONY
TOFFI Z POLEW
CZEKOLADOWĄ
Granulacja
4,8 mm (3/16")
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WAFLE KREMOWE
Wiórki 6,4 mm (1/4")
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SUSZONY BOCZEK
Kostka
6,4 mm (1/4")

MIAZGA
OWOCOWA
Kostka
9,5 mm (3/8")
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CZEKOLADA
Granulacja
3,2 mm (1/8")
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SUSZONE
MORELE
Kostka
9,5 mm (3/8")
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SUSZONE
DAKTYLE
Kostka
9,5 mm (3/8")
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URAWINA Z
CUKREM
Słupki
4 mm (5/32")

ZASADA DZIAŁANIA
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PORZECHY PEKAN
Granulacja
4,8 mm (3/16")
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1. Głowica podająca
2. Bęben podający
3. Noże krążkowe
4. Noże poprzeczne
5. Grzebień
Jeżeli żądana aplikacja nie jest tu wymieniona proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy
Urschel aby uzyskać najlepsze rozwiązania dla Państwa potrzeb w redukcji produktów spożywczych.
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KOSTKOWNICA AFFINITY ® CD-L
Wymiary i waga mogą różnić się w zależności od konfiguracji urządzenia.
Długość:............................42,25" (1073 mm)

Masa netto:......................1100 lb (499 kg)

Szerokość:........................45,89" (1166 mm)

Silnik:..................................5 KM (3,7 kW)

SPECYFIKACJA I WYMIARY

Wysokość: ........................67,53" (1715 mm)

PRÓBA CIĘCIA PRODUKTU

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem
firmy Urschel w celu przeprowadzenia
wszechstronnych niezobowiązujących testów
cięcia Państwa produktu: www.urschel.com.
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