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Especificações Técnicas 

 

 
A DV Multi foi criada especialmente para o ramo de foodservice, e torna obsoleta a manga de 
confeiteiro. Com a DV Multi você consegue trabalhar facilmente desde massas extremamente 
leves e sensíveis, até massas pesadas e com sólidos.  
 
A DV Multi é versátil e pode ser equipada com módulos que permitem que você dose, decore, 
recheie e pingue doces e salgados de diversas formas, com padrão na gramatura e aparência. 
Produza melhor automatizando e padronizando sua produção sem perder a qualidade ou a 
identidade de seus produtos. 
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Dados técnicos 

 

Características operacionais da DV Multi 

• Máquina pneumática (funciona através de ar comprimido) 
• Dosador é volumétrico 
• A quantidade a ser dosada é ajustável através de um volante de controle 
• A máquina trabalha em dois tipos de ciclos: 

1) Dosagem: a máquina dosadora é acionada, completa um ciclo e para até ser acionada 
novamente. 
2) Decoração: a máquina dosadora é acionada e só para quando o controle de acionamento é 
solto. 

Características de funcionamento da DV Multi 

• Capacidade de produção: até 40 ciclos/min, dependendo do produto e volume. 
• Peso: 100Kg 
• Pressão de trabalho: 6 bar 
• Consumo de ar: 150Ni/min 

Características Construtivas da DV Multi 

• É fabricada de aço inoxidável AISI 304 e possui estrutura sobre rodas ou pés ajustáveis para 
fixação no chão, durante a operação. 

• Corpo da válvula totalmente em INOX 304 
• Válvula feita de material plástico alimentício 
• Cilindro de dosagens, facilmente trocáveis, feitos em INOX 304 
• Pistão de dosagem feito de material plástico alimentício e borrachas de vedação 
• Funil de carga feito em aço inox, capacidade de até 40 litros 

Opções da DV Multi 

• Conexão rígida com dosagem vertical 
• Cabeçote decorador de bolos 
• Mangueira flexível com pistola de dosagem 

 


