
UNIDADE DE CORTE SE 442 
Unidade de corte multifuncional para múltiplas aplicações

• Solução eficiente para a divisão da massa, composta da máquina de porcionamento (VF) 

 combinada com a unidade de corte SE 442

• Unidade de moldagem e corte multifuncional de estrutura modular 

• Amplo leque de processamento de diferentes massas

• Grande faixa de peso de 10 g a 10.000 g à livre escolha 

• Economia de custos, graças ao princípio de produção sem óleo

• Excelente precisão de peso com alto rendimento da divisão de massa

• Altíssimos padrões de higiene, graças à capacidade de lavagem completa e ao design higiênico

VANTAGENS

TECNOLOGIA DE MOLDAGEM E CORTE
UNIDADE DE CORTE SE 442
PRODUTOS DE PASTELARIA



DADOS DE CAPACIDADE E DADOS TÉCNICOS
• Insertos de formato no cabeçote de corte a escolher 
 Ø 30 a 100 mm (inserto de formato padrão Ø 100 mm)

• Acionamento pneumático da lâmina
• Esteira de transporte: 
 • ajustável em altura (faixa de ajuste 600 a 1.000 mm)
 •  Reajuste do ângulo possível até 20°
 •  Largura de esteira 280 mm
 •  Velocidade 0,033 a 0,5 m/s.
• Execução segura em conformidade CE

Opção de acessório
• Insertos de formato a escolher Ø 30 a 100 mm
• Esteira transportadora com diferentes superfícies
• Oleamento da esteira/da lâmina
• Cortador de arame

EXEMPLOS DE PRODUTOS

• Torrada/pão de sanduíche, baguetes, bolas de pizza 
 (método Ball & Press)
• Pão de trigo misto, pão de centeio, pão multigrãos, 
 brioches, trança de pão doce
• Produtos de pastelaria e pastelaria fina sem glúten
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As massas são divididas pela unidade de corte SE 442, combinada 
com uma máquina de porcionamento VF 800 ou VF 600 B. Ela é 
multifuncional e, portanto, especialmente adequada para um 
grande sortimento de produtos. Graças ao design modular, 
resultam tempos muito curtos para a conversão na troca de 
produto. Está garantida uma alta produtividade com base em 
altos rendimentos de divisão por hora.

A divisão da massa com a SE 442 se realiza de modo eficiente 
e com precisão em gramas. Ela pode ser utilizada de modo 
multifuncional para dividir massas de mais variadas consistências. 
A massa de produto é porcionada previamente por uma máquina de 
porcionamento da série VF 600 B ou VF 800 e conduzida à câmara 
de expansão no cabeçote de corte da SE 442. Pela emissão de 
sinais, a lâmina corta a porção de massa de forma exata quando 
esta atinge o peso (volume) pré-selecionado. Através da esteira 
transportadora, o pedaço de massa porcionado é conduzido para a 
seguinte etapa do processo.

• American Cookies
• Barras e produtos snack
• Massa de tarte, massa de cookies, manteiga e muito mais


