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Perfec¡iunea tåierii cu
CFS CutMaster

Info

• Sistem de garnituri de etanşare tip labirint pentru
axul cu¡itelor cu sistem de gresare automat, de asemenea
patentat de CFS
• Sistemul ergonomic de control, simplu de manipulat,
care prezintå vizibil pe panoul central de control toate
informa¡iile privind func¡ionarea echipamentului şi procesul
de produc¡ie, cu sistem de diagnozå şi înregistrare ai parametrilor; permite utilizarea unui soft tehnologic prin care
datele de produc¡ie pot fi transferate în softul general al
fabricii
Un avantaj major îl reprezintå timpul de procesare optimizat
prin combinarea vitezei periferice de tåiere mare, cu o geometrie
perfectå a cu¡itelor la care se adaugå timpii constant reduşi de
încårcare şi descårcare şi o monitorizare permanentå a tensiunii
şi curentului de intrare şi ieşire. Aceastå monitorizare are func¡ia
adi¡ionalå de reducere a vitezei într-un timp scurt pentru protec¡ia
motorului în cazul apari¡iei unor suprasarcini.

Compania CFS este lider
în performan¡a echipamentelor şi a materialelor în ceea ce priveşte
prepararea, procesarea,
marinarea, tranşarea şi
ambalarea produselor
din carne.

Pentru varianta constructivå cu vacuum
- CutMaster V - putem men¡iona suplimentar
urmåtoarele avantaje:

Utilajele promovate de CFS
dovedesc un rezultat evident
în ceea ce priveşte procesarea,
rezultat ce este peste nivelul
celorlalte echipamente
similare pentru ambele
variante constructive cu sau
fårå vacuum.

38 IC

 CutMaster CFS este o gamå de utilaje de ultimå genera¡ie
ce dispune de un sistem revolu¡ionar de cu¡ite şi de un sistem
de control avansat. Reprezentatå de Darimex, compania CFS este
lider în performan¡a echipamentelor şi a materialelor în ceea ce
priveşte prepararea, ambalarea, procesarea, marinarea, tranşarea
şi ambalarea produselor din carne. De mai bine de 50 de ani, CFS
stabileşte tendin¡ele de pia¡å şi lucreazå constant pentru a aduce
noi standarde de productivitate.
Deja cunoscut pentru flexibilitatea, fiabilitatea şi aten¡ia asupra
detaliilor tehnologice, Cutmaster CFS utilizeazå un sistem rapid
de cu¡ite care scurteazå timpii de procesare, tåiere, amestecare şi
emulsifiere. Cu mare vitezå de tåiere, ele permit o finå prelucrare
a emulsiilor. Aceste maşini sunt uşor de utilizat, simplu de curå¡at
dar şi de între¡inut.
Utilajele promovate de CFS dovedesc un rezultat evident în ceea
ce priveşte procesarea, rezultat ce este peste nivelul celorlalte
echipamente similare pentru ambele variante constructive cu sau
fårå vacuum.
La cutterele CFS cunoscute deja, pe lângå timpii de procesare
reduşi, flexibilitate, manipulare prietenoaså şi modul facil de
curå¡are, s-a adåugat şi o mai bunå calitate a tåierii.

Avantajele mai sus men¡ionate sunt posibile datoritå
unei proiectåri şi cercetåri în continuå dezvoltare care
au condus la:
• O productivitate superioarå prin posibilitatea de umplere a
cuvei de pânå la 95% datoritå geometriei acesteia
• Maşina monobloc cu partea de ac¡ionare electricå incluså în
batiul maşinii
• Sistemul 4Q control de eficientizare a consumului de energie
• Timp scurt de descårcare datoritå sistemului de descårcare
secven¡ial în trepte patentat
• Sistem de încårcare cu cilindru hidraulic înlocuind motorul
hidraulic cu lan¡
• Tåiere cu maximum de eficien¡å datoritå geometriei cuvei şi
capacului
• Viteza perifericå a cu¡itelor atent calculatå şi optimizatå
• Aria de tåiere variabilå datoritå peretelui mobil al camerei
de tåiere
• Sistem revolu¡ionar de tåiere cu cap magnetic al cu¡itelor
-TopCut- patentat, care permite montarea manualå a cu¡itelor
într-un timp mai scurt, eliminând obligativitatea echilibrårii şi
aşezårii cu¡itelor într-o ordine prestabilitå
www.industriacarnii.ro

• Pompa de vacuum integratå în batiul maşinii şi ac¡ionatå cu
apå, ceea ce conduce la eliminarea consumabilelor (ulei; filtru
ulei etc)
• Fårå bule de aer în produs
• Emulsie fermå şi compactå
• Culoare şi aromå îmbunåtå¡ite
• Produs mai dens şi atractiv
CutMaster şi CutMaster V beneficiazå de un sistem ultra modern
de vacuum, construit la capacitå¡i diferite, apt pentru a face fa¡å
oricårei cerin¡e (la 200 l, 325 l, 500 l şi 750l). Toate utilajele
sunt valabile şi într-o versiune îmbunåtå¡itå în ceea ce priveşte
viteza de lucru. Acestea dispun şi de un design ergonomic, uşor de
manevrat şi de între¡inut.
CFS este lider de pia¡å în ceea ce priveşte prepararea, procesarea
şi ambalarea cårnii, a produselor marine şi a brânzeturilor. CFS
oferå o gamå largå de produse, de la maşina simplå de ambalare,
la cea cu o gamå largå de produc¡ie. Solu¡iile inovative sunt valabile mai ales pentru producåtorii de alimente gata preparate,
dar şi pentru feliere.

Beneficiile gamei de utilaje CutMaster CFS:
• flexibilitatea de a prepara diferite tipuri de mezeluri
• creşterea produc¡iei datoratå micşorårii timpului procesului
de preparare
• costul mic alocat fiecårei opera¡ii în parte, mentenan¡ei şi
curå¡årii
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The CFS CutMaster uses an exceptionally fast knife system that
shortens processing times for cutting, mixing, emulsifying, vacuumizing, cooling and even cooking. Able to prepare fine and
coarse sausage products, the machines are easy to use, have
automated control, and are simple to clean and maintain. The
performance values are due to the flexibility to handle many different types of sausage product and emulsion, high productivity
thanks to high filling level, short processing time and fast loading
and unloading, low cost of ownership thanks to ease of operation,
maintenance and cleaning.
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