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CARACTERISTIQUES GENERALS: 

 Model capaç de processar una gran varietat de productes: picats 
gruixuts, paté de fetge, pastes fines i emulsions amb altes 
velocitats de tall que trenquen la proteïna de la carn. A més 
poden incorporar trossos de carn, bolets, olives, formatge o 
qualsevol altre producte sencer al fer servir les velocitats lentes 
de mescla sense interrompre el cicle de treball. Per aconseguir 
una bona emulsió d'escorça és necessari dotar la màquina amb 
altes revolucions. 
 

INCLOU 
 

 Motor més potent d’una velocitat i variador electrònic de 
freqüència, per l’obtenció d’emulsions. 

 Armari elèctric amb variador electrònic de freqüència. 

 Parada d’emergència elèctric i tapa antisonora. (Obligatori a 
normativa CE). 

  Panell de control de membrana i pantalles digitals. 

 Compte voltes i termòmetre electrònic. 

 6 velocitats de tall (fins a la velocitat màxima indicada). 

 2 velocitats de barreja inverses (150 i 350 r.p.m) 

 Programa d’un cicle de treball (en base a una quantitat de voltes 
de l’artesa o de temperatura). 
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DADES TÈCNIQUES: 

 CUT-75 CUT-120 CUT-150 
Potència motor ganivetes (100 m/seg.) 34 Kw 44 Kw 48 Kw 

Potència motor ganivetes (140 m/seg.) 44 Kw 48 Kw 61 Kw 

Potència motor buidador 0,55 Kw 0,55 Kw 0,75 Kw 

Potència motor artesa 0,55 / 0,75 Kw 0,45 / 1,5 Kw 0,75 / 1,5 Kw 

Velocitat motor ganivetes (100 m/seg.) 
6 de 1.200 a 4.750 r.p.m. 
2 inverses de 150 i 350 

r.p.m. 

6 de 1.200 a 4.200 r.p.m. 
2 inverses de 150 i 350 

r.p.m. 

6 de 1.000 a 3.900 r.p.m. 
2 inverses de 150 i 350 

r.p.m. 

Velocitat motor ganivetes (140 m/seg.) 
6 de 1.200 a 6.650 r.p.m. 
2 inverses de 150 i 350 

r.p.m. 

6 de 1.200 a 5.800 r.p.m. 
2 inverses de 150 i 350 

r.p.m. 

6 de 1.200 a 5.400 r.p.m. 
2 inverses de 150 i 350 

r.p.m. 

Velocitat motor buidador 123 r.p.m. 123 r.p.m. 115 r.p.m. 

Velocitat motor artesa 11 – 22 r.p.m. 11 – 22 r.p.m. 11 – 22 r.p.m. 

Dimensions (AxBxH) mm. 1300x1050x1715 2210x1450x1750 2300x1470x1750 

Dimensions amb buidador (AxBxH) mm. 1815x1250x1785 2210x1450x1750 2300x1470x1750 

Pes  
715 kg 

(810 kg amb buidador) 
1280 kg 1640 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Per disposar d'una velocitat lenta de mescla inversa no és necessari 
un tercer motor i un sistema de politges i corretges que 
inequívocament comporten problemes mecànics que necessiten 
servei tècnic. 
 

 Elements lliures de manteniment - motors AC, de corrent altern, i 
variadors electrònics de freqüència - en contra partida a motors DC, 
de corrent continu, que necessiten servei tècnic d'una forma 
periòdica. 
 

 Absorció de pics de consum elèctric i conseqüent estalvi d'energia. 
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AVANTATGE: 


