
•   O coração das indústrias de processamento de subprodutos 
cárnicos,o Supercookor mistura e aquece para cozinhar 
uniformemente o produto. 

•   Temperaturas e nível de operação muito faceis de controlar, 
enquanto um eixo de baixa rotação proporciona uma ação de 
cozimento eficiente.

•   Uma cúpula de gases no comprimento total oferece uma 
maior area de saída dos gases do cozimento, direcionando 
para a saída principal, permited um fluxo contínuo e 
melhor cozimento, bem como um fácil acesso ao eixo para 
inspeções e manutenção.

•   A durabilidade está garantida pelo sistema único de recirculação 
de óleos nos mancais, espessuras maiores dos tubos e 
construção do eixo que excedem os parâmetros da  A.S.M.E.

•   Robustez também no chassi de comprimento integral com 
um sistema de motor e redutor montado em estrutura rígida 
diretamente acoplada; como opcionais temos operações a 
vacuo e construção 100% em aço inoxidável.
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Modelo A - Comp. B - Altura C - Largura Peso Média de Evaporação

70U 9,487 mm  •  31’ 2”   3,429 mm  •  11’ 3”   1,930 mm  •  6’ 4”  24,000 kg  •  53,000 lbs 2,363 kg/hr  •  5,250 lbs/hr 

90U 10,922 mm  •  35’ 10”   3,683 mm  •  12’ 1”   2,057 mm  •  7’ 11”  30,800 kg  •  68,000 lbs 3,038 kg/hr  •  6,750 lbs/hr 

120U 13,157 mm  •  43’ 2”   3,683 mm  •  12’ 1”   2,057 mm  •  7’ 11”  37,100 kg  •  82,000 lbs 4,050 kg/hr  •  9,000 lbs/hr 

160U 12,452 mm  •  40’ 10”   3,874 mm  •  12’ 9”   2,591 mm  •  8’ 6”  45,400 kg  •  100,000 lbs 5,400 kg/hr  •  12,000 lbs/hr 

200U 13,976 mm  •  45’ 10”   3,874 mm  •  12’ 9”   2,591 mm  •  8’ 6”  50,800 kg  •  112,000 lbs 6,750 kg/hr  •  15,000 lbs/hr 

220U 13,970 mm  •  45’ 10”   4,166 mm  •  13’ 8”   2,794 mm  •  9’ 2”  65,800 kg  •  145,000 lbs 7,425 kg/hr  •  16,500 lbs/hr 

260U 13,818 mm  •  45’ 4”   4,496 mm  •  14’ 9”   3,023 mm  •  9’ 11”  83,500 kg  •  184,000 lbs 8,775 kg/hr  •  19,500 lbs/hr 

320U 15,367 mm  •  50’ 5”   4,496 mm  •  14’ 9”   3,023 mm  •  9’ 11”  99,300 kg  •  219,000 lbs 10,800 kg/hr  •  24,00 lbs/hr 

380U 17,450 mm  •  57’ 3”   4,801 mm  •  15’ 9”   3,353 mm  •  11’ 0”  119,300 kg  •  263,000 lbs 12,825 kg/hr  •  28,500 lbs/hr 

440U 19,279 mm  •  63’ 3”   4,801 mm  •  15’ 9”   3,353 mm  •  11’ 0”  133,800 kg  •  295,000 lbs 14,850 kg/hr  •  33,000 lbs/hr 

Devido a desenvolvimentos de produtos, os dados aqui são sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
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As alturas acima são baseados para requerimentos de instalação. 
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Contate nossas instalações no  
Brasil no +55 11 4827 2764 

Ou nossas instalações  
nos EUA no (1) 937-855-6555

Mostrado com Drainor, Sedimentor 
e roda de controle de descarga. 

Vista traseira do eixo   
tubular do Supercookor. 


