دفتر تامین ماشین آالت صنعتی پیام

آدرس سایت بصورت
بارکد قابل استفاده در
گوشی های هوشمنــد

تولیدکننده نمونه ماشین آالت شستشوی سبزیجات برگی  ،ریشه ای و
میوه مطابق با استاندارهای اروپا و قوائد بهداشتی بین المللی
وان شستشوی سبزیجات برگی و ساقه ای
سری LW
مخصوص شستشوی سزیجات برگی ،ساقه ای انواع کلم و کاهو
از جنس تمام استیل و کامال“قابل شستشو
سهولت نگهداری و شستشوی دستگاه
شستشوی آنالین با استفاده از سیستم پیشرفته گردش آب در وان های مختلف
جهت صرفه جوئی در مصرف آب
دارای نوار نقاله مخصوص آبگیری و ضد باکتری سبزیجات بامکانیزم حذف مو ،خاشاک و حشره وخارج کننده قطعات ریز
تیپ ( Aظرفیت کمتر)
LW-41
W-43
LW-44
مدل
3.5KWH
5KWH
3.8 KWH
مجموع برق مصرفی
200-600 KG/H
میزان محصول شسته شده
L3900XW1280XH 1800 MM
ابعاد
تیپ( Bظرفیت بیشتر)
LW-41
W-43
LW-44
مدل
4.9 KWH
6.4 KWH
5.3 KWH
مجموع برق مصرفی
500-1500 KG/H
میزان محصول شسته شده
L4580XW1280XH 1800 MM
ابعاد
دارای  3شیر جهت دهی برای حصول باالترین راندمان  .دارای فشار باد تخلیه (فقط )LW-43
کنترل دمای آب و کنترل میزان ضدعفونی کننده (انتخابی )با امکان نصب شیر برقی کنترل از راه دور(انتخابی ) و امکان نصب سیستم
مانیتورینگ ( NET WORKانتخابی )
کاربــــــرد :دارای سیستم پیشرفته شستشوی سبزیجات برگی با مکانیزم حباابی (بابلیناگ ) جهات شستشاوی بهیناه و جلاوگیری از صادمه
دیدن سبزیجات در حداقل زمان استاندارد ضمنا حذف تمامی اقالم ناخواسته چون گال و الی (فقاط  .)LW-44بمنظــاـور کااهش مصارف
آب  ،تدبیری اندیشیده شــــده است تا آب مصرفی وان ها پس از تصفیه  ،مجددا“ در وان قبلی استفاد گردد

برای رویت ویدئو و مشخصات دستـــگاه لطفا از
سایت  www.yourneeded.comدیدن فرمائید
هدایت به صفحه کاتالوگ و ویدئو
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