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Especificações Técnicas 

 

A OSD-5 é uma dosadora One Shot robusta, desenvolvida para simplificar a produção de 
chocolates recheados em larga escala, torná-la mais produtiva e menos estressante. Sua 
dosagem flexível é capaz de fazer não apenas trufas e bombons recheados, mas também 
barrinhas recheadas, moedas de chocolate, língua de gato, gotinhas, chocolates meio a meio e 
muito mais, com dosagem simples ou em movimento. 
 
Totalmente automática e com um volume de produção de até 3500 unidades por hora, a 
dosadora One Shot OSD-5 se destaca pela sua velocidade, precisão e controle de dosagem. A 
máquina é de fácil limpeza, possui tachos removíveis e conta com controles individuais de 
temperatura em cada tacho. A OSD-5 lhe fornece o que há de melhor para a produção de 
chocolates recheados. 
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Dados técnicos 

 

Especificações de Funcionamento da OSD-5 

• Armazena até 200 receitas na memória 

• Capacidade de produzir até 3500 unidades por hora 

• Temperaturas programadas individualmente, facilitando o controle da têmpera 

• Termostatos de controle de temperatura de alta precisão (PID) 

• Controle individual de dosagem  

• Dosagem simultânea e desenvolvida conforme forma da sua necessidade 

• Fácil controle do equipamento através da IHM 

Especificações construtivas: 

• Construída em aço inox 304, alumínio e plásticos de acordo com a norma para indústria 
alimentícia 

• Acionamento preciso através de servo-motor e motor de passo 

• Câmara interna com aquecimento para o derretimento do chocolate 

Especificações Técnicas: 

• Capacidade de 7 Kg para cada tacho 

• Tensão: 220V 

• Peso liquido 130 Kg 

Opcionais: 

• Adaptação para tri-shot (Napolitano) 


