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Distribution: 
continuous and 
regular flow
The distribution of the mixture into the trough 
takes place in a fast, continuous, and regular 
manner, thanks to the large discharge door 
(width mm. 900) placed on the left front side 
(in driving direction).

Dávkování: 

Distribuzione: 
flusso continuo e 
regolare
La distribuzione della miscelata nelle man-
giatoie avviene in maniera rapida, continua 
e regolare, grazie all’ampia porta di scarico 
(larghezza mm. 900) posta sul lato sinistro an-
teriore (in senso di marcia).

“Fast-Cut Multiflow”: 

Nuovo coltello su disegno 
esclusivo Storti (disponibi-
le come opzione)

 Durata del coltello + 50% 
grazie alla possibilità di utilizzo a 
360° in 4 posizioni

 Tagliente auto-affilante con 14 
denti simmetrici per un utilizzo 
anche con coltello ruotato

 Coltello forgiato in cromo 
vanadio per una straordinaria 
resistenza all’usura

 Taglio netto della fibra per 
un’ottima qualità della miscelata

New knife designed and 
distributed exclusively by 
Storti (available as option)

 Increase the life of your knife 
by 50% due to the possibility of 
using it at 360°, in 4 positions

 Self-sharpening blade with 14 
symmetrical teeth, with double 
position

 Knife forged in chrome vana-
dium steel for outstanding wear 
resistance

 Improve the quality of your 
TMR with a net fiber cutting

Nový nůž navržený a dodávaný
výhradně firmou Storti
(k dispozici jako volitelná možnost) 

 

 

 

 

Tramoggia farine sul cassone standard

Standard concentrates loading trap in the tank

Otvor ve standardním zásobníkupro plnění sypkých složek 

Inovativní systém „Fast-Cut Multiflow“ 
zaručuje dosažení nejlepších výsledků 
co se týká míchání, výsledkem čehož 
je měkká TMR s perfektní strukturou 
a s nezměněnou organoleptickou kvalitou, 
a to jak při plné, tak při částečné nakládce. 
Tyto speciální vlastnosti horizontálního 
míchání ho činí ideálním pro přípravu velkých 
i malých množství.
Středový šnek je vlastně tvořen rozměrnou 
trubkou s novým, asymetrickým nábojem, 
navařenou a odsazenou pro dosažení 
přesného úhlu. Výsledkem je současné míchání 
v osovém i radiálním směru a pohyb produktu 
směrem nahoru. Pohyb produktu směrem 
nahoru probíhá podél šneku, výrazněji však 
při jeho středové části, kde na něj působí 
větší tlaky. 

Dávkování směsi do žlabu probíhá díky 
rozměrnému, vpředu po levé straně ve směru 
jízdy umístěnému  vykládkovému otvoru 
(o šířce 900 mm) rychle, průběžně, a rovnoměr-
ným způsobem.

O 50 % prodloužená životnost nože, 
díky možnosti využití celého
jeho obvodu, ve čtyřech polohách 

Samoostřící nůž 
se 14 souměrnými zuby, 
ve dvou polohách 
Kovaný nůž z chrom-vanadiové 
oceli pro výjimečnou odolnost
proti opotřebení
Zvyšte kvalitu vámi připravované
TMR s čistým řezem vláken








