
TECNOLOGIA DE FORMAÇÃO
FORMADOR REDONDO RF 440

FORMADOR REDONDO RF 440 
Para uma diversidade de produtos moldados

 

• PRODUTIVIDADE ELEVADA com até 150 porções por minuto   
•  ELEVADA RENTABILIDADE devido à máxima precisão de peso e baixo desperdício
• GRANDE VARIEDADE DE PRODUTOS devido a ampla variedade de formas: produtos em forma esférica,  
 cônica e oval
• EXCELENTE QUALIDADE DO PRODUTO através de produtos muito bem desenhados com estabilidade  
 dimensional impressionante   
• EFEITO DE RACIONALIZAÇÃO através do fácil manuseio com modo de trabalho orientado para o   
 desempenho e racional
• ECONÔMICO devido à redução de custos de manutenção e ao baixo desgaste
• ELEVADA FLEXIBILIDADE através da tecnologia de sistema modular: esteira transportadora 446 ou 
 esteira de achatamento 446-30 para hambúrgueres como se fossem artesanais 
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Com diafragma para produtos moldados
Para versatilidade em empresas artesanais e 
médias

Com apenas um sistema para maior diversidade de produtos 
e formas: o formador redondo RF 440 é a solução perfeita 
para começar a trabalhar na produção eficiente de produtos 
procurados de vanguarda e de conveniência.

O processo
O formador redondo RF 440 com dimensões de diafragma de 10 a 94 mm 
possibilita uma grande diversidade de produtos e formas. O diafragma 
com contornos perfeitamente adaptados garante uma impressionante 
exatidão da forma. Devido à produção contínua são possíveis até 150 
porções por minuto com máxima precisão de peso. O design modular 
do sistema oferece outras opções: a esteira transportadora 446 e a 
integração da esteira de achatamento 446-30 destina-se à produção 
de hambúrgueres, como sendo artesanais. 

Exemplos de produtos
• Processamento de carne: hambúrgueres artesanais,   
 almôndegas, bolinhas
• Produtos vegetarianos: hambúrguer de vegetais, bolacha de   
 queijo, hambúrguer de batata
• Bolinhos: bolinhos de batata, bolinhos de pão,   
 bolinhos de vegetais 
• Guarnições de sopas: bolinhos de carne, bolinhos de sêmola,  
 bolinhos de fígado
• Produtos de peixe: bolinhos de peixe, bolas de peixe,   
 hambúrguer de peixe almôndegas de peixe
• Processamento de massas: vários tipos de massa, doces

 ACESSÓRIOS OPCIONAIS
•
•
•

•

Esteira de achatamento 446-30 para hambúrgueres
Rolos estruturais para diferentes superfícies de produtos 
Moedor de embutimento em VF para reforçar a qualidade 
do produto 
Software HCU em VF para comando central de produção

PRODUTOS E APLICAÇÕES

PARÂMETROS DE DESEMPENHO
• Tamanhos do diafragma:  10 até 45 mm

       40 até 65 mm
       60 até 94 mm

• Velocidade de esteira: 2 até 30 m/min.
Altura da esteira: 850 até 1.000 mm

• Altura de achatamento com esteira de achatamento: 
10 até 55 mm

↑ TB 446-30 com escala

↑ Rolo estrutural

↑ RF 440

↑ Diafragma


