
High Performance Loading Systems

®

automating the food industry

MODELO LS-1400 

CARREGADOR DE SALSICHAS DRAKE ESTILO LANÇADOR

*Velocidade de saída final é dependente especificações do produto e a máquina de embalagem.
Proteção removida para fins de demonstração.

•  Até 1400 gomos por minuto*

•  Entrada e saída de pista dupla

•  Faixa de Calibre: 14mm até 32mm

•  98%+ de preenchimento

•  Rápida passagem módulo devido ao carregamento 
   CLXII cabeçote

•  Carga produto com o sem tripa

•  Telatátil de controles

•  Conform com as regulamentos sanitários de desenno 
   do AMI

•  Aprovação CE  
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CARREGADOR DE SALSICHAS DRAKE ESTILO LANÇADOR 

 

 

MODELO LS-1400  
A Drake modelo LS-1400 é o mais 
sanitário carregador de salsichas de alta 
velocidade do estilo lançador do 
mercado. 
 
Esta unidade pode carregar produtos 
com ou sem tripas, cozidos, 
refrigerados e congelados, de calibres* 
entre 14 a 32mm e comprimento de 
79.375mm até 222.25mm.  (*Pode 
necessitar de mudanças da esteira. 
Sujeito a análise final para 
especificação.) 
 
O modelo LS-1400 pode carregar até 
1400 gomos por minuto com 
comprimento de 127mm com um nível 
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 LS-1400 estilo 
lançador possui uma dimensão 
compacta e desenho que permite total 
exposição para limpeza em menos de 1 
hora.  
 
A seção do lançador utiliza esteiras 
sanitárias para alimentos que podem 
ser fácilmente removidas para limpeza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Carregador Drake Modelo LS-1400 Especifações 

Voltagem Nível 
de 

Ruído 
 

Agua 
(Opcional) 

Em Linha 90º  

208-240 V 
ou   

380-480 V 
50 ou 60 Hz, 

3 PH 
Fuse: 30A 

≤  70 
dB (A) 

8 GPM 
(30 LPM) 
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