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This technology has the purpose to refine various types of
foodstuff, guaranteeing good results without damaging the final
products. The machine is suitable to obtain from raw fruit or
vegetables juices a product without impurities like: skins, small
pieces of seeds or pits, whole seeds, black holes, etc. Normally
this system is used in the canning industry, with fruits, tomatoes,
mango and other tropical fruits for making juices or purees.
The pulper-refiner is available in different models with one or
more processing stages, according to the type of product to be
processed and to the required characteristics of the finished
product. The unit is equipped with stainless steel perforated
screens, easy-to-interchange. The diameter of the holes of the
screen is available in different sizes in order to be able to process
different kind of products. The product entering the sieve is
centrifuged by the beaters (with adjustable distance), installed
on a rotor that rotates at high speed. The shape and structure of
these beaters have been designed to minimize the stress on the
product. The puree or juice pass through the holes in the screen
and falls into the discharging hopper, while the wastes (skins,
seeds, etc.) exit from the rear part of the machine. The machine
is equipped easily openable inspection covers armed with safety
switches.

Công nghệ này được sáng tạo để tinh chế nhiều loại thực phẩm,
hoạt động tốt và tạo ra các thành phẩm không bị hư hại. Máy
này thích hợp với việc chiết xuất các loại nước ép không lẫn tạp
chất như: vỏ, hạt hay các mảnh nhỏ của hạt hoặc lớp vỏ hạt,
các mảng thâm nám... từ các loại rau hoặc trái cây tươi. Máy
thường được sử dụng trong ngành công nghiệp đóng hộp đối
với các loại hoa quả, cà chua, xoài và các loại trái cây nhiệt đới
khác để tạo thành các loại nước ép hoặc puree. Máy được chế
tạo thành nhiều model khác nhau bao gồm một hoặc nhiều công
đoạn xử lý tùy theo loại sản phẩm cần xử lý và yêu cầu về đặc
tính của thành phẩm. Máy được trang bị tấm lưới thép không
gỉ được đục lỗ, dễ dàng thay thế. Các lỗ của tấm lưới có các
đường kính khác nhau để có thể xử lý các loại sản phẩm khác
nhau. Các sản phẩm đi vào sàng được quay ly tâm bởi các
cánh khuấy (với khoảng cách điều chỉnh được), các cánh khuấy
này được lắp đặt trên một động cơ quay với tốc độ cao. Hình
dạng và cấu trúc của các cánh khuấy đã được thiết kế để giảm
thiểu áp lực lên sản phẩm. Puree hoặc nước ép trái cây đi qua
các lỗ trên tấm lưới và rơi vào phễu xả, trong khi các chất thải
(vỏ, hạt...) được đi ra từ phía sau máy. Máy được trang bị các
nắp kiểm tra có thể mở ra dễ dàng đồng thời có các công tắc an
toàn.

Specifications

Ðặc tính kỹ thuật

Machine available in several sizes according to the product capacity

Máy có các kích thước khác nhau tùy theo công suất khi chế biến sản phẩm
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