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CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 El sistema de distribució d’aplicació universal. El DCM es 
connecta directament a l’embotidora al buit de Castellvall. 
Distribució exacte i uniforme de masses pastoses, 
líquides i homogènies en varies corrents de producte 
com, per exemple, productes de carn o peix, filet americà, 
formatge, farcits de pa, cevapcici i diversos snacks. 
 

 Avantatges:  

 Distribució de pes exacte  
 Embotit i porcionat recte 
 Relacions òptimes de pressió 
 Fàcil neteja 
 Es pot combinar versàtilment  

 
 Dades de rendiment  

 Amb 2 - 10 sortides estàndard 
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 El distribuïdor Múltiple CASTELLVALL és un sistema tecnològicament avançat per extruir productes 
alimentaris. El sistema està disponible per varis productes com masses de farina, carn, peix, formatge, 
productes de confiteria i molts més. El Distribuïdor Múltiple assegura una extrusió de sortida de 
producte perfecta i a una pressió constant. El sistema és activat per mitjà del sistema de dosificat que 
consisteix d’un rotor impulsat per la mateixa pressió del producte el qual contínuament garanteix la 
sortida de producte simultàniament i uniforme. El sistema està disponible des de 2 a 10 sortides. Les 
sortides de producte poden després dividir-se d’acord als requeriments del procés: es divideixen per 
mitjà d’un sistema de tall que assegura una separació neta de les porcions per productes extruïts 
consistents (formes circulars, quadrades, triangulars i més disponibles amb diferents mides i 
diàmetres); o només poden connectar-se a vàlvules de porcionat quan es requereixen, la qual cosa és 
adequat per a la majoria de les masses líquides. El Distribuïdor Múltiple CASTELLVALL proporciona un 
control excel·lent de pes per porcions extruïdes que surten simultàniament.  

Fortaleses: 
 Flux de productes idèntics  

 Pes exacte de les porcions  

 Cap augment de la temperatura durant el procés  

 Producció automàtica sense intervenció manual 

 Fàcil d’integrar a un sistema de producció i d’emmagatzematge automàtic. 

 Mínim manteniment gràcies a la baixa pressió.  
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