
High Performance Loading Systems

®

automating the food industry

MODELO CS-1800 

CARGADOR DE SALCHICHAS DRAKE - ESTILO COLADOR

•  Hasta 1800 piezas por minuto*

•  Rango de diámetro: 12mm to 32mm

•  98%+ de llenado

•  Rápido cambio del módulo del cabezal

•  Carga producto con o sin tripa

•  Pantalla digital de controles

•  Conforme con las regulaciones sanitarias del diseño 
   del American Meat Institute (AMI)

•  Aprobado para CE  

*Velocidade de saída final é dependente especificações do produto e a máquina de embalagem.
Proteção removida para fins de demonstração.
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CARREGADOR DE SALSICHAS DRAKE ESTILO ORDENADOR 

 

MODELO CS-1800  
A Drake modelo 1800 é nosso mais 
popular e versátil carregador de 
salsichas de alta velocidade do estilo 
ordenador. 
 
Esta unidade pode carregar produtos 
com ou sem tripas, cozidos ou 
refrigerados de calibres* entre 12 a 32 
mm e comprimento de 76mm (3”) até 
300mm (12”).  (*Pode necessitar de 
insertos no ordenador. Sujeito a análise 
final para especificação.) 
 
O modelo 1800 pode carregar até 1800 
gomos por minuto com comprimento de 

127mm (5”) com uma taxa de 
preenchimento de 98%.   
 
Todos os carregadores Drake contam 
com controles de tela tátil para permitir 
a fácil adição de novas receitas e rápido 
ajuste de várias áreas do carregador. 
 
O carregador Drake estilo ordenador 
oferece o único método first in/first out 
minimizando a recirculação do produto. 
 
A esteira intermediária de inspeção é 
feita de aço inoxidável rugoso, como na 
maior parte da máquina, fazendo desta 
o carregador mais robusto do mercado.

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificações  de Utilidades Carregador Drake Modelo 1800 

Voltagem Nível 
de 

Ruído 

Agua 
(Opcional) 

Ar Em Linha 90º 

208-240 V 
ou   

380-480 V 
50 ou 60 
Hz, 3 PH 
Fuse: 30A 

≤ 90 dB 
(A) 

8 GPM 
(30 LPM) 

80 PSI 
(5.62 

kgf/cm²) 
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