T E C N O LO G I A D E M O L DAG E M E C O RT E
U N I DA D E D E CO RT E S E 443
P R O D U TO S D E PA ST E L A R I A

UNIDADE DE CORTE SE 443

Solução de sistema para o fabrico de pães de forma
VANTAGENS
• Solução eficiente para a divisão da massa, composta da máquina de porcionamento (VF) combinada
com a unidade de corte SE 443
• Produtos diversificados, tais como, pães de cereais integrais, pães de proteína ou produtos sem glúten
• Dosagem de pedaços de massa (também de baixa viscosidade) diretamente em formas
• Enchimento de tabuleiros longos com massa
• 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

A unidade de corte SE 443, em combinação com uma máquina de
porcionamento VF 800 ou VF 600 B, é excelente adequado para
a produção de pães de forma. Os tipos de pão predestinados
são pães de cereais integrais (centeio, trigo, espelta), pães
de centeio e de mistura de centeio (com uma percentagem de
centeio de 70 % e superior). Outros produtos são massas de
baixa viscosidade, massas de pão sem glúten com massa de
baixa viscosidade ou pães especiais, tais como pão de frutas, pão
Borodino e mais ainda.
A estrutura modular da solução de sistema oferece a possibilidade
de dividir pedaços de massa diretamente nas formas ou, através do
modo de enchimento, encher perfeitamente longos tabuleiros com
massa. Além disso, também é possível a dosagem da massa numa
esteira contínua. As vantagens de aplicação técnica e econômica
são o princípio de produção sem óleo e altos rendimentos de
divisão por minuto, associado a uma precisão de peso exato.

DADOS DE CAPACIDADE E DADOS TÉCNICOS
• Variantes de pão de forma de comprimentos variados
• Desempenho de divisão até 40 porções por minuto
(dependendo da inserção de massa escolhida, da consistência da
massa e do divisor de massa a ser utilizado)
• Dosagem de produto em esteira contínua 			
(para produtos enfarinhados em toda a volta)
• Dispositivo de corte de acionamento pneumático
• Flexibilidade através do reajuste do ângulo de cabeçote de corte
(30° a 50°)
• Diafragma de saída de moldagem máx. 300 mm (largura de enchimento)
• Dimensionamento de formas de assar para SE 443
Largura: 100 a 400 mm (transversal à direção do movimento da
esteira transportadora)
Altura: 90 a 150 mm
Comprimento: 110 a 1.000 mm (na direção do movimento da esteira
transportadora)
Largura da forma máx. 400 mm
Opção de acessório
• Diafragma de saída de moldagem adaptado às necessidades do cliente

EXEMPLOS DE PRODUTOS
• Pão de cereais integrais, de centeio, de trigo e de espelta
• Pão de centeio, por exemplo, pão misto de centeio
• Pão de forma sem glúten
• Pão de centeio dinamarquês, pão Borodino
• Pães especiais, por exemplo, pão de frutas
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Opção de processo
• Enfarinhadeira para polvilhar pães de forma

