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VÍDEO DEMONSTRATIVO



Ref: CGRAVA802MN

- Empelhamento Vertical, permitindo até 4 
grupos de fatias com altura máxima de 
60mm cada grupo.
- Escada Vertical, permitindo até 4 �las ao 
longo do tabuleiro, com número de fatias e 
espaçamento por �la programável.
- Escada Horizontal, permitindo até 4 �las 
transversais no tabuleiro, com número de 
fatias e espaçamento por �la programável.
- Controlo de Fatias, com display moderno e 
intuitivo, fácil de trabalhar, inteligente, para 
ter controlo do que corta e como o corta. 
- Com interface de bluetooh opcional.

Dados Técnicos e Características

- Simples Fixação dos produtos a serem 
cortados.
- Correias de Transporte do produto de fácil 
limpeza e material especial para uma maior 
duração.
- Opções de deteção de tamanho da peça.
- Modo contagem
- Plu’s programáveis
- Superfícies lisas e acessíveis em Cera³
- Dedos da raquete em aço inoxidável especial
- Lâmina lisa de aço com um diâmetro de 30 cm
- Sistema de refrigeração integrado do motor
- até 4 prateleiras de empilhamento 
- Especi�cação do número de fatias

Cor Prateado 
Acessórios Apontador de lâmina 

removível, com 2 discos e 
óleo especial escova de 
limpeza robusta óleo 
especial. 

Potência do motor: 500 watt / 230 V ~ 
alternado ou 400 V ~ 
trifásico 

Lâmina (Ø mm): 300 mm 
Comprimento de 
corte: 

250 mm 

Altura de corte: 180 mm 
Espessura da fatia: 0,5-10 mm 
Motor: 540 x 440 mm 

 

Comprimento de 
alimentação: 

230 mm 

Hubs de transporte: 30-70 hubs / min. 
Dimensões exteriores 
(LxWxH): 

600 x 880 x 500 mm 

Área de trabalho 
(LxWxH): 

700 x 900 x 640 mm 

Peso:  69 kg 
Velocidade da lâmina: 229 rpm 
Período de operação: corrida contínua 
Nível de ruído de 
emissão: 

<69 dBA 

 


