
• Diversos tipos de produtos
• Trocas rápidas e fáceis
• Forma e peso uniformes
• Máximo rendimento

Porcionadora V-Cut 240
Porcionamento volumétrico flexível



marel.com

A porcionadora volumétrica V-Cut 240 foi projetada para 
cortar carne com ou sem ossos, em porções de peso fixo, cubos 
e tiras com formato uniforme.

Diversos tipos de produtos
Diferentes formas de molde de alimentação podem ser inseridas, 
dependendo dos cortes de carne a serem porcionados. Isto 
permite a criação de vários tipos de produtos, incluindo bifes, 
schnitzels, enrolado de carne alemão, costeletas de porco, cubos 
e tiras de carne. A mudança de um produto para outro é rápida 
e fácil, com tempo de configuração reduzido e sem o uso de 
ferramentas.

Apresentação perfeita
A V-Cut 240 entrega porções simples, dobradas e estriadas 
em lotes de peso fixo para embalagem manual ou automática 
em bandejas. O primeiro e o último corte são identificados 
automaticamente e descarregados separadamente.

Forma e peso uniformes
Para dar a cada porção um aspecto uniforme, a carne é colocada 

V-Cut 240 em um molde onde é formada antes de ser cortada com precisão 
em uma porção de peso fixo, de forma fixa. A faca espiral superior 
garante a qualidade do corte e a consistência da espessura da 
fatia. E a moderna tecnologia de acionamento por servomotor 
garante o resultado mais eficiente e preciso do porcionamento.

Programas flexíveis de porcionamento
O software da V-Cut 240 permite que porções sejam criadas com 
peso otimizado, espessura de fatia consistente ou rendimento 
otimizado.

Operação fácil e segura 
A máquina tem operação intuitiva com tela sensível ao toque. 
Para garantir que diferentes tipos de trabalho só possam ser 
realizados por equipes autorizadas e totalmente treinadas, cada 
operador tem sua própria chave de usuário para permitir o acesso 
à máquina a um determinado nível.

Alimentação contínua de carne
Para que o porcionamento ocorra sem interrupção e com um 
tempo não produtivo mínimo, a V-Cut 240 possui um sistema de 
câmara rotativa que permite a alimentação contínua da matéria-
prima. Esta característica também garante os mais altos níveis de 
segurança para o operador.

DIMENSÕES DA MÁQUINA V-Cut 240

Largura Comprimento Altura

997 mm 1879 mm 3125 - 3475 mm

(39.25'') (73.98'') (136.81 - 123.03'')
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1. Porcionadora V-Cut 240

2. Porções para embalagem com carregador de bandejas

3. Esteira de dois níveis para carregamento automático ou 

 manual de bandejas

4. Balança de controle M-Check 2

5. Estação de pesagem
1 2

3
4 5


