
A Florigo ultra-clean® COMBO 3 é a melhor solução de limpeza 3-em-1 para
remoção de sujeira, remoção de impurezas e lavagem de vegetais de raiz,
incluindo batatas. Com pouco espaço e baixos requisitos de manutenção, a
Florigo ultra-clean® COMBO 3 cabe perfeitamente em linhas de produção
menores, antes da sua solução de descascamento.

Multifuncional, ocupando pouco espaço e
exigindo o mínimo de consumo de água.

Longos ciclos de produção com pouca
manutenção e mínimo desgaste de peças.

Fácil de operar, confiável.

RECURSOS-PADRAO

3 funcionalidades em 1: removedor de
sujeira, removedor de impurezas,
lavagem
Design simples e robusto
Perfis de formato em ângulo no
tambor e pás
Linha de pulverização montada fora
do tambor
Sistema de circulação de água
Descarga contínua de impurezas

APLICAÇÕES

batatas fritas
petiscos

BENEFÍCIOS

RECURSOS-OPCIONAIS

Seção úmida para remover
acúmulo de argila

Combinação de lavadora e removedor de impurezas do tambor

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


ESPECIFICAÇÕES

Florigo ultra-clean® COMBO 3

nome do modelo OWT 2500-8 OWT 2500-10

capacidade de saída da linha de batatas chips kg/hr (lbs/hr) 300 (661) 600 (1320) 1000
(2200)

1000
(2200)

1500
(3300)

capacidade de saída da linha de batatas fritas  kg/hr (lbs/hr) 1000
(2205)

2000
(4400)

3000
(6600)

3000
(6600)

4000
(8800)

capacidade kg/hr (lbs/hr) 5000 (11020) 10000 (22000)

motor – tambor kW (hp) 1,1 (2) 1,5 (2)

motor – bomba kW (hp) 3 (4)

motor – correia de remoção de pedras  kW (hp) 0,25 (03)

consumo de água em enchimento rápido por massa de produto em m3/hr/ton
(cfm/ton)

0,25 (0,147)

comprimento mm (pol.) 4050 (160)

largura mm (pol.) 1845 (73) 2655 (105)

altura mm (pol.) 2010 (79) 2275 (90)

peso vazia kg (lbs) 1175 (2590) 1400 (3086)

peso operacional (kg/lbs) 2000 (4400) 2300 (5070)

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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