: KPT205c


طرح:

از استيل304



ابعاد:

طول کل  3متر،عرض کل  1متر،



تجهيزات جانبی:

دارای 9عدد برس،دارای وان متحرک سرريز آب دستگاه



توان مصرفی:

 4کيلووات،دارای تابلو برق با اينورتر



ظرفيت:

حدودا به طور متوسط يک الی  1/5تن در ساعت



ابعاد( سانتيمتر):



توان مصرفی:

 1/1کيلووات



تجهيزات جانبی:

دارای کانال ضايعات در دو طرف نوار،دارای تابلو برق مشترک با باالبر

: KPT6008
طول ،500عرض ، 75ارتفاع :متناسب با خط

:KPT 4008


استيل ، 304

طرح :

دارای تابلو برق از فرم ساخت ترکيه و قطعات
داخلی santernoايتاليا


الكترومكانيک

سيستم عملكرد :

( جهت برس و

دارای  2عدد موتور گيربكس
باالبر )


سيستم شستشو :

با درام برس دار و

بلوئر هوا جهت شناور شدن محصول و در ادامه
دارای سيستم شستشو و آبگيری نهايی


طول حدود ، 350

ابعاد ( سانتيمتر) :

عرض حدود  ، 100ارتفاع حدود 210


توان مصرفی :

سه فاز،حدود  2/2کيلووات



کاربرد :

شستشوی هويج  ،خيار  ,سيب زمينی  ,پياز و موارد مشابه

خشک کن هويج :KPT850 C


طرح:



ابعاد ( سانتيمتر) :

استيل
طول حدود ،500عرض

،60ارتفاع متناسب با خط


ظرفيت:

متناسب با دستگاه

پوست گير


توان مصرفی:

حدود  1کيلووات



تجهيزات جانبی:

دارای  4دستگاه

فن،نوار انتقال از پلی پروپيلن
باالبر با فن های خشک کن نهايي به طرف بسته بندی :KPT860 C


طرح:



ابعاد ( سانتيمتر) :

استيل304
حدود طول ،250عرض ،50ارتفاع متناسب با خروجی

خط


ظرفيت:

متناسب با دستگاه پوست گير



توان مصرفی:

حدود  0/75کيلووات



تجهيزات جانبی:

دارای  4دستگاه فن،نوار انتقال از پلی پروپيلن



قيمت :

 255,000,000ريال

KPT 9595


طرح :



ابعاد ( سانتيمتر) :

استيل304
طول  ، 240عرض ، 71

ارتفاع 225


توان مصرفی :

حدود 0/75کيلووات



تجهيزات جانبی :

ست کامل توزين اتومات و

ديجيتالی همراه با دوخت حرارتی و ميز توزين،با
ترازوی تست مجدد وزن

دستگاه سر و ته زني دو رديفه هويج


طرح:

قسمتهای در تماس با

محصول از استيل 304


برق مورد نياز:

حدود  1کيلووات



ابعاد:

ارتفاع کل حدود  60سانتی

متر و قطر حدود  70سانتی متر


ظرفيت:

حدود  500الی  600کيلو در

ساعت


تعداد نازل روی سينی :حدود  30عدد

