
MÁQUINA PARA MASSA UFAP 700

A máquina automática UFAP 700 é utilizada para produzir continuamente uma fina tira 
de massa (5/10 mm mínimo) pré-cozinhada ou não com cerca de 12 cm de largura 
sem perda de material e sem esforço especial com um operador não especializado.

- Cadência de produção: 180ml/h aproximadamente

- A máquina é alimentada com uma mistura amassada com antecedência (amassador 
não fornecido)

- A massa é laminada como a massa pré-cozida tradicional para as chamuças, rolinhos 
primavera e pastéis de carne. A tira de massa produzida é recuperada na saída da 
máquina e transferida manualmente para uma mesa, empilhada e depois cortada às 
dimensões desejadas.

*fotografia não contratual
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Um conjunto de chassis em aço inoxidável sobre o qual está instalado:

- O bloco de extrusão de massa, equipado com um motoredutor com velocidade 
variável;

- O bloco de laminagem de massa com espessura variável, equipado com um 
motoredutor com velocidade variável;

- O bloco de transferência de massa por baixo da cozedura e para a saída da máquina, 
equipado com um motoredutor com velocidade variável;

- O bloco de cozedura equipado com 4 elementos de aquecimento em cerâmica de 
1000w;

- Um quadro de comando elétrico, alimentação: 220 volts 50 hertz -5 kW;

- A máquina é construída na CEE, em aço inoxidável alimentar e está em 
conformidade com as normas, tendo um design simples e robusto;

- A máquina é instalada sobre uma mesa (de preferência em aço inoxidável), e produz 
uma tira de massa contínua, pré-cozida ou não. 

Equipamento da máquina
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Saída da tira de massa
fina pré-cozinhada

Bloco de pré-cozedura

Quadro de comando
Motoredutor

Extrusora

Laminador ajustável

4 kw


