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available for
• MANGO
The machine is suitable to peel and slice ripe mango, already
destoned and half-cut. The operator manually places the halfmango onto the feeding belt, that works continuously. Inside
the machine, a special gear wheel takes the fruit to the peeling
section. Here the product is pushed against the peeling and
cutting blades. The machine is very flexible and it has been
designed to process products with different sizes, guaranteeing
always an uniform peeling action. The skins are then evacuated
from the front side of the machine while the peeled mango, cut
in slices is discharged into a collection box.
The main features of the machine are:
• Possibility to peel ripe mangos.
• Continuous operation.
• Uniform peeling.
• Possibility to integrate the peeler with a destoning system.
• Easy to use, clean and maintain.
• Simple design.

p h ù h ợp v ới
• XOÀI
Máy phù hợp để gọt vỏ và cắt miếng xoài chín, đối với miếng
xoài đã cắt làm đôi và bỏ hạt. Người vận hành dùng tay đặt
những miếng xoài đã cắt đôi vào băng tải cấp nguyên liệu hoạt
động liên tục.
Bên trong máy có một bánh răng truyền động đặc biệt để
chuyển sản phẩm đến bộ phận gọt vỏ. Tại đó, sản phẩm được
đẩy tới các lưỡi gọt và lưỡi cắt. Máy rất linh hoạt và được thiết
kế để có thể gọt và cắt các loại quả với kích cỡ khác nhau
nhưng vẫn đảm bảo việc gọt vỏ đồng đều. Vỏ được thải ra phía
trước của máy còn xoài đã gọt vỏ và cắt miếng được đưa đến
thùng chứa thành phẩm.
Các tính năng chính của máy:
• Có khả năng gọt vỏ xoài chín.
• Hoạt động liên tục.
• Gọt vỏ xoài với độ dày vỏ đồng đều.
• Có thể tích hợp chức năng gọt vỏ với chức năng loại bỏ hạt.
• Dễ dàng sử dụng, lau rửa và bảo dưỡng.
• Thiết kế đơn giản.

Installed power / Công suất lắp đặt

0,75 kW

Capacity / Năng suất

50 pieces/minute 50 miếng/phút
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