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 CHUYỀN
CHẾ BIẾN TRÁI CÂY VÀ RAU CỦ

EN - VI

mod. HCM
SCREW PRESS
MÁY VẮT ÉP

HCM

JUICE AND PUREE
NƯỚC ÉP VÀ PUREE

SCREW PRESS
MÁY VẮT ÉP

available for
• FRUIT • TROPICAL FRUIT
• V E G E TA B L E S • P U L P
• CITRUS FRUIT

phù hợp với
• TRÁI CÂY • TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI
• RAU CỦ • THỊT TRÁI CÂY
• CAM QUÝT

Horizontal machine, fed by a pump or by gravity, suitable to
perform several operations like puree extraction from fruits
and vegetables like strawberry, tomato or tropical fruit, or to
refine the pulps (for example of pineapple or other tropical fruit)
obtained by using the extractor machine.
The unit consist of stainless steel cylinder equipped with an
internal screw press that squeezes the product against a screen.
The squeezed liquid passes through the screen holes and then it
is collected for further use/process while wastes are separated
from the liquid and evacuated through a dedicated outlet. The
pressure on the product carried out by the screw can be adjusted
in order to modify the squeezing level.
It is also possible to easily change the screen in order to have a
different perforation according to the kind of product to process
and the final result you want to obtain.

Máy được thiết kế nằm ngang và trái cây nguyên liệu được đưa
vào bằng bơm hoặc thả rơi tự do. Máy phù hợp với việc chiết
xuất puree từ các loại trái cây và rau như dâu tây, cà chua hoặc
các trái cây nhiệt đới khác hoặc có thể được dùng để lọc thịt trái
cây (từ dứa hoặc các loại trái nhiệt đới) thông qua việc sử dụng
thiết bị chiết xuất.
Máy bao gồm một xi-lanh bằng thép không rỉ kèm theo một trục
xoay và ép để có thể ép sản phẩm vào một tấm chắn. Nước ép
sẽ được đi qua các lỗ của tấm chắn và được thu lại để sử dụng
hoặc tiếp tục chế biến còn bã được tách ra từ nước ép và đi qua
một bộ phận thải riêng. Việc ép sản phẩm được thực hiện bằng
trục xoay và áp suất có thể được điều chỉnh để thay đổi mức
độ ép nước. Có thể thay tấm chắn với kích thước lỗ khác nhau
phù hợp với loại trái cây được chế biến và sản phẩm cuối cùng
mong muốn.

Installed power / Công suất lắp đặt

4 kW

Dimensions / Kích thước máy

1558 x 776 x 2043 mm
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