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Tecnologia inovadora de corte: robusta e confiável

Máquina universal

Os refinadores da TIPPER TIE  
série de modelos TTCut são utili-
záveis universalmente, porém ofe-
rece uma máquina especial para 
cada aplicação individual. Os sis-
temas de corte/emulsão de ope-
ração contínua são utilizados pa-
ra uma extensa área de aplica-
ção no setor “food” e também 
“non food”. O amplo espectro de  
tipos construtivos combina funcio-
nalidade com a mais moderna tec-
nologia.

Os novos sistemas de corte desen-
volvidos possibilitam uma pré-mo-
agem e refinamento particularmen-
te eficazes, de acordo com o pro-
duto, em uma ou várias passagens. 

O refinamento homogêneo e a 
emulsão de salsicha fina, salsi-
cha de fígado e emulsão de tor-
resmo são igualmente fáceis, co-
mo a produção de massas pas-
tosas de peixe, fruta, verdu-
ra, molhos ou produtos lácteos.  
O TTCut é utilizado com sucesso 
para a dispersão de matérias secas 
em líquidos ou para o fragmenta-
ção de wafel e quebra de bolacha.

Sistema de corte

A tecnologia de corte sem contato 
oferece o pré-requisito para uma 
alta qualidade constante de produ-
to com tamanho definido de partí-
culas em todas as emulsões.

O sistema de corte inovador tra-
balha conforme o “princípio rotor-
-estator”. Em um anel de apoio, no 
estator, as placas de corte unifor-
mes de metal duro são montadas 
firmemente. Dependendo do anel 
de corte selecionado, é obtida uma 
largura de fenda de 0,2 a 3,0 mm 
(a pedido, são possíveis tamanhos 
especiais até 12 mm). 

O rotor que gira no vão interno, o 
qual é igualmente previsto com 
corte, opera com uma distância 
de aproximadamente 0,1 mm às 
lâminas do estator. O corte ocor-
re em todo o comprimento do in-
tervalo de corte. Através da utili-
zação de diversos anéis de corte,  
o intervalo de corte é variável indivi-
dualmente. A mistura de matérias-
-primas é obtida por meio deste 
sistema de corte orientado de for-
ma que ela deixa a máquina ho-
mogeneamente refinada e perfei-
tamente emulsionada.

Construção

O foco construtivo é o design consis-
tente para uma limpeza higiênica.  
A construção do estator maciça e 
autossustentada resulta em consi-
deravelmente baixo nível de ruído 
e vibração. Os materiais seleciona-
dos e uma engenharia avançada 
proporcionam ao TTCut uma lon-
ga vida útil com custo mínimo de 
manutenção. 

 
 
 

Refinadores TTCut180HD

Invólucro de corte horizontal com  
conjunto de corte duplo

Invólucro de corte horizontal com  
conjunto de corte simples



Para produtos fluidos podem ser  
utilizadas saídas de tubos de leite. 
O sistemas de tubos são fáceis de 
montar e também fáceis de limpar,  
e para a produção de emulsão 
pode ser montada adicionalmen-
te uma circulação de produto. 
Através de circulação múltipla, o 
grau de finura pode ser aumenta-
do ou através de adições sucessi-
vas de componentes, podem ser 
produzidos molhos ou temperos 
durante o processo de circulação.

Acionamento e controle 

O refinador TIPPER TIE dispõe de 
uma tecnologia de acionamen-
to CA aprovada e robusta de 11  
a 90 kW. A mais moderna tecnolo-
gia de comando garante o controle 
ideal dos torques de acionamento 
e gerenciamento ideal de motores 
(a partir de 55 kW eles são equi-
pados com soft-starter). Todos os 
componentes elétricos são ligados 
por fios de forma clara e bem aces-
sível, e posicionados na máquina 
completamente à prova d'água (IP 
65). A disposição dos elementos de 
controle de fácil utilização permite 
um manuseio simples e intuitivo.

Manutenção e limpeza

O TTCut oferece o máximo em fa-
cilidade de manutenção e assistên-
cia técnica. Todas as superfícies ex-
ternas são fabricadas em aço ino-
xidável. As superfícies lisas, resis-
tentes à corrosão, uma excelente 
acessibilidade a todas as áreas e 
superfícies horizontais inclinadas  
 

permitem uma limpeza rápida e  
higiênica.

Os conjuntos de corte podem ser  
retirados do compartimento de cor-
te de forma fácil e segura. As pla-
cas de metal duro do anel de corte 
são substituíveis, de forma que, ca-
so seja necessário, estas devem ser 
simplesmente substituídas. Uma 
grande vantagem para baixo custo 
operacional e elevado padrão de hi-
giene. Os refinadores TTCut estão 
disponíveis respectivamente nos ta-
manhos de conjuntos de corte de 
125/150/180 mm.

Áreas de aplicação e 
procedimento

n Produtos de açougue: salsicha 
de carne, bolo de carne, salsi-
cha escaldada, salsicha cozi-
da, salsicha fina de fígado

n Emulsões estáveis: patê vege-
tal, produção de frio molhos, 
marinadas

n Fruta congelada, frutas, legu-
mes até pedaços de 0,2 milí-
metros

n Refinamento de restos de pão, 
retrabalho de biscoito e cho-
colate

n Nozes, amêndoas, sementes 
de gergelim, especiarias etc.

n Produtos de confeitaria: retra-
balho de chocolate

n Refinamento para produção 
de alimentos para animais de 
estimação, emulsão

n Laboratório, cosmético, farmá-
cia

n Comida para bebê

Rotor e estator em aço inoxidável

Placas de metal duro substituíveis

Todos os componentes elétricos instala-
dos em armário à prova d'água
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Tipo Especificação Classificação
Produção / 

h
Ilustração

Fluxo vertical do produto 3x 400V/50Hz, 3.000 rpm, 11 kW
Versão com funil 3x 220V/60Hz, 3.600 rpm, 11 kW

3x 480V/60Hz, 3.600 rpm, 13.2 kW

Fluxo horizontal do produto 3x 400V/50Hz, 3.000 rpm, 15 kW
Versão com funil 3x 220V/60Hz, 3.600 rpm, 15 kW

3x 480V/60Hz, 3.600 rpm, 18 kW

Fluxo horizontal do produto 3x 400V/50Hz, 3.000 rpm, 15 kW
Conexão com tubo de leite 3x 220V/60Hz, 3.600 rpm, 15 kW

3x 480V/60Hz, 3.600 rpm, 18 kW

Fluxo horizontal do produto 3x 400V/50Hz, 3.000 rpm, 15 kW
Conexão com tubo de leite 3x 220V/60Hz, 3.600 rpm, 15 kW

3x 480V/60Hz, 3.600 rpm, 18 kW

Fluxo horizontal do produto 3x 400V/50Hz, 3.000 rpm, 30 kW
Versão com funil 3x 220V/60Hz, 3.600 rpm, 30 kW

3x 480V/60Hz, 3.600 rpm, 36 kW

Fluxo horizontal do produto 3x 400V/50Hz, 3.000 rpm, 55 kW
Versão com funil 3x 220V/60Hz, 3.600 rpm, 55 kW

3x 480V/60Hz, 3.600 rpm, 66 kW

Fluxo horizontal do produto 3x 400V/50Hz, 3.000 rpm, 75 kW
Versão com funil 3x 480V/60Hz, 3.600 rpm, 90 kW

3x 400V/50Hz, 3.000 rpm, 90 kW
3x 480V/60Hz, 3.600 rpm, 108 kW

TTCut125HI 3000 kg
Anel/cabeça de corte 1, Ø 
125 mm

TTCut125HS
Anel/cabeça de corte 1, Ø 
125 mm

TTCut125V 1200 kg
Anel/cabeça de corte 1, Ø 
125 mm

TTCut125H 1200 kg
Anel/cabeça de corte 1, Ø 
125 mm

1200 kg

TTCut180HD 6000 kg
Anel/cabeças de corte 2, Ø 
180 mm

Nível  de pressão sonora  segundo a  norma EN ISO 11204: TTCut125V, TTCut125H, TTCut125HI, TTCut125HS e TTCut150HD: LpA = 81dB(A).                              
TTCut180HD: LpA = 84dB(A).

TTCut150H 4000 kg
Anel/cabeça de corte 1, Ø 
150 mm

TTCut150HD 4500 kg
Anel/cabeças de corte 2, Ø 
150 mm


