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CARACTERISTIQUES GENERALS: 

 Construcció robusta i fabricada en acer inoxidable AISI-304. 
 Màquina construïda d’acord amb la Directiva Europea 

2006/42/CE. 
 La llescadora CASTELLVALL és ideal pel seu treball de tall, 

apilat de formatges, embotits curats i cuits. 
 Conjunt de cinta de porcionat de 150 mm de longitud i cinta de 

separació de 500 mm de longitud amb basculació vertical 
automàtica de fins 70 mm d’altura.  

 Pinça d’agafament de producte pneumàtica i automàtica amb 
sensor de detecció del producte. 

 Pistons vertical i horitzontal d’accionament pneumàtic amb 
regulació de pressió per fixar el producte durant el tall. 

 Aquesta màquina pot elaborar els següents dissenys de 
porcionat: escalonat, escalonat sense-fi, escalonat amb 
intercalació de paper, escalonat de llesca doblada, apilat vertical, 
apilat escalonat, apilat amb intercalació de paper xifonada 
“shaved-meat”, podent ajustar la quantitat de llesques a cada 
paquet segons les necessitats, així com la llargada del paquet o 
porció i separació entre ells. 

 Sistema de tall: ganiveta circular. Les velocitats independents 
dels motors de gir orbital i circular. La configuració dels 
paràmetres de tall s’efectua a traves del panell de control. 

 Evacuació automàtica de peces residuals final de producte.  
 Fàcil ús per regulació de tots els paràmetres a la pantalla tàctil 

de 15”. 
 Identificació i completat dels paquets inacabats. 
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Característiques del producte a tallar Amplitud 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Longitud 
(mm) 

Ganiveta Ø420 (mm) 290 160 800 Ganiveta Ø450 (mm) 355 
Gruix de la llesca (mm) de 0,5 a 100  
Producció (talls/min) 400  
Potència elèctrica (kW) de 6 a 11 
Pressió d’aire (bar) 6  
Pes (Kg) 600 a 1300  
Mides segons la configuració (mm) 5071-5729 x 1146 x 1928 

OPCIONS: 

 Intercalació paper “interleaver” amplitud màxima 280 mm. Possibilitat de 3 papers en paral·lel 
de 90 mm. / unitat. Ref.ITE0615015C 

 Bàscula de pesatge dinàmica. Longitud taula pesatge 450 mm. Amplitud taula pesatge 400 
mm. Velocitat pesatge 80-100 porcions/minut. Pes màxim porció 1000gr. Ref.ITE0600003C. 

 Cinta discriminadora basculant de 500 mm. De longitud i amplitud 400 mm. Pel descart de la 
porció en cinta superior. Ref.ITE0600009C.  

 Cinta superior de porcions rebutjades per la verificació manual de 2000 mm de longitud  Ref. 
ITE0600006C. 

 Cinta discriminadora lateralment. Amplitud 400 mm. Longitud 600 mm. Descart lateral a la 
cinta de sortida. Desplaçament desviament lateral de 80 mm. Ref.ITE0615016C 

 Cinta sortida per entregar porcions a termoformadora. Amplitud=500 i 3000 mm. de longitud. 
Ref. ITE0600005C  

 Dispositiu doblar llesques. Ref.ITE0600010C 
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