دفتر تامین ماشین آالت صنعتی پیام

آدرس سایت بصورت بارکد
قابل استفاده در گوشی های
هوشمند

تولیدکننده نمونه ماشین آالت شستشوی سبزیجات برگی  ،ریشه ای و
میوه مطابق با استاندارهای اروپا و قوائد بهداشتی بین المللی
دستگاه تغذیه و خاکه گیر سبزیجات ریشه ای و میوه
جهت جداسازی خاک و خاشاک موجود در محصوالت
زراعی همزمان با تغذیه خطوط تولید

سری DS-51
مناسب سبزیجات ریشه ای و میوه چون هویج  ،پیاز  ،سیب زمینی  ،میوه و غیره
از جنس تمام استیل و کامال“قابل شستشو
با نوار نقاله و امکان تغذیه آنالین و مستمر و حرکت آرام بدون وارد کردن هیچ صدمه ای به محصول
ظرفیت تولید  :بین  200تا  2000کیلو در ساعت بنابر محصول مورد استفاده و قابل افزایش تا  20تن در ساعت
برق مصرفی  %50 :کیلو وات در ساعت
ابعاد  :طول  270سانت  ،عرض  100و ارتفاع  110سانت
با قابلیت انجام شستشوی اولیه (انتخابی ) و کنترل سرعت متغیر (انتخابی )
نحوه کار :میوه و یا سبزیجات ریشه ای در این دستگاه تخلیه و در صورت نیاز پس از خاکه گیری و یا شستشوی مقدماتی
بتــدریج وارد ماشین مرتبط بعدی ( میز بازرسی ،دستگاه پوست گیر  ،سروته زن پیاز و یا وان شستشو می گردند.
با توجه به انجام اعمال مختلف توسط یک ماشین و کاهش نیروی کار ضمن یک نواختی عملکرد کامال مقرون بصرفه بوده و
در کاهش ضایعات نقش بسزایی دارد .
ماشین آالت مرتبط  :وان شستشوی مدل  ، RW-26دستگاه پوست گیر و پولیش RP-18
میزهای بازرسی IN-31و  ، IN-32خـــــردکن  SD-61و یا VC-14
دستگاه سر و ته زن و پوست گیر پیــــــــاز مدل  OP-21یا OP-22

هدایت به صفحه کاتالوگ و ویدئو

برای رویت ویدئو و مشخصات دستـــگاه لطفا از
سایت  www.yourneeded.comدیدن فرمائید
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