M AC H IN E RY AND PR O CESSI NG L I NES
F OR F RUIT AND VEGETA BL ES
MÁY MÓC VÀ DÂY CHUYỂN
CHẾ BIẾN TRÁI CÂY VÀ RAU CỦ

EN - VI

mod. ADRIA
C O M PA C T B L O W I N G WA S H E R
MÁY THỔI RỬA NHỎ GỌN

ADRIA

WASHING
MÁY RỬA SẠCH

COMPACT BLOWING WASHER
MÁY THỔI RỬA NHỎ GỌN

available for
• LEAFY PRODUCTS • TUBERS
• M U S H R O O M S • V E G E TA B L E S • F R U I T
Versatile and compact washer featuring an hydro-pneumatic
double action that creates an “helicoidal” movement into
the tank. The model is very flexible on both the washing cycle
(continuous and time) than in the rapidity to change product.
Designed in order to easily adjust the transit time
and to perform an efficient and gentle washing of lettuces,
vegetables and fruit.
The main advantages and features of the system are:
• Possibility to wash floating or not floating products.
• Available with insect drum, extraction wire mesh belt or
vibranting table.
• Easy adjustment of the water and air jets.
• Easy connection to an heat exchanger and a chlorine dosing
unit.
• Very easy to clean and was designed in order to facilitate the
HACCP program fulfilment.

phù hợp với
• CÁC SẢN PHẨM CÓ LÁ
• CÁC SẢN PHẨM DẠNG TRỤ TRÒN
• NẤM • RAU CỦ • TRÁI CÂY
Máy rửa đa năng và nhỏ gọn này được trang bị cơ cấu thủy khí
động lực kép tạo ra chuyển động xoắn ốc bên trong bồn rửa.
Máy rất linh hoạt ở chu kỳ rửa và đảm bảo việc thay đổi sản
phẩm được nhanh. Máy có thể điều chỉnh thời gian vận chuyển
một cách dễ dàng và có thể rửa hiệu quả và nhẹ nhàng, tránh
hư hại cho rau diếp và các loại rau củ, trái cây nói chung.
Các ưu điểm và tính năng chính của hệ thống:
• Có thể rửa các sản phẩm nổi trong nước cũng như các sản
phẩm không nổi trong nước.
• Trang bị sẵn giỏ lọc côn trùng, băng chuyển chất thải dạng lưới
hoặc bàn rung.
• Tia nước và tia thổi khí có thể điều chỉnh được một cách dễ
dàng.
• Dễ dàng kết nối với thiết bị trao đổi nhiệt và thiết bị định lượng
clo.
• Có thể dễ dàng làm sạch và được thiết kế nhằm tuân thủ quy
định HACCP.

Installed Power/ Ðặc tính kỹ thuật

5 kW

Dimensions / Kích thước

4080 x 1400 x H. 1705 mm
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