
A Ferguson accura-dry® BD 3 é a melhor solução de secagem, removendo a
umidade de batatas fritas antes da fritura. Isso ajuda o produto final a manter
uma textura atraente, além de aumentar a capacidade de produção –
reduzindo o tempo de retenção do produto e o tempo necessário para
aquecer o óleo. Com seu design higiênico, a Ferguson accura-dry® BD 3
requer pouco tempo de limpeza, o que minimiza o tempo de inatividade da
produção – além de aumentar a capacidade de produção. Emparelhamento
com Florigo conti-pro® FF 3.

Processo de secagem uniforme. Especifique o processo de secagem
preferido em diferentes temperaturas do ar.

Eficiente em termos energéticos. Construção higiênica com curto período de
limpeza.

Aumente facilmente a capacidade na
unidade existente.

RECURSOS-PADRAO

Correia da placa com ranhura especial
Refresco de ar no fluxo contrário ao
produto
Fonte de calor a vapor
Uma entrada de ar fresco para cada
seção
Construção aberta e acessível com a
CIP
Design modular

APLICAÇÕES

batatas fritas

BENEFÍCIOS

RECURSOS-OPCIONAIS

Fonte de calor usando óleo térmico
Fonte de aquecimento com água
aquecida através do calor da
fritadeira

secadora de correia

https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/batatas-fritas/


ESPECIFICAÇÕES

Ferguson accura-dry® BD 3

nome do modelo FBD 2000-2 FBD 2500-3 FBD 2500-6 FBD 2.500-3ov5

capacidade de saída da linha de batatas fritas kg/hr (lbs/hr) 2000 (4409) 3000 (6614) 6000 (13228) 10000 (22046)

largura da correia mm (pol.) 2000 (79) 2500 (98)

número de módulos 2 3 6 8

comprimento por módulo mm (pol.) 1900 (75) 2200 (87)

largura do compartimento mm (pol.) 3075 (121) 3695 (146)

altura do compartimento mm (pol.) 2890 (114) 2730 (108)

comprimento total mm (pol.) 8140 (321) 10340 (407) 16940 (667) 23540 (927)

nome do modelo FBD 3000-3ov6 FBD 3000-4ov4ov4 FBD 3000-5ov5ov5 FBD 3000-6ov6ov6

capacidade de saída da linha de batatas fritas kg/hr (lbs/hr) 15000 (33069) 20000 (44092) 25000 (55116) 30000 (66139)

largura da correia mm (pol.) 3000 (118)

número de módulos 9 12 15 18

comprimento por módulo mm (pol.) 2200 (87)

largura do compartimento mm (pol.) 4195 (165)

altura do compartimento mm (pol.) 2730 (108)

comprimento total mm (pol.) 25740 (1013) 34540 (1360) 41140 (1620) 47740 (1880)

todas as especificações acima estão sujeitas a alterações e podem diferir de acordo com o produto, favor confirmar ao fazer o pedido.

PARA ENCONTRAR COMO VOCÊ E SUA EQUIPE PODEM OBTER MAIS DAS SOLUÇÕES TNA, CONTACTE-NOS
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