
A Florigo ultra-clean® OC 3 garante a separação das pedras de vegetais de
raiz, incluindo batatas, através de um eficiente efeito de ciclone. Aqui, um
funil em forma de ciclone é preenchido com água em movimento – os
vegetais de raiz sobem até o topo enquanto as impurezas são separadas e
descem até o fundo. Compatível com a Florigo ultra-clean® WT 3 para oferecer
um sistema de limpeza completo, além de ser ideal para linhas de produção
de alta capacidade.

Separa eficientemente pedras e acúmulos
de argila do produto.

Facilmente ajustável, dependendo da
qualidade do produto durante a estação.

Ajuda a evitar danos a equipamentos de
corte/fatiamento na linha de produção.

RECURSOS-PADRAO

Efeito de remoção de impurezas do tipo ciclone
Fluxo de água ajustável para cima
Remoção contínua de impurezas
Bomba para serviços pesados adequada para água poluída
Sistema de recirculação de água através de bobina de
recuperação
Pá rotativa

APLICAÇÕES

batatas fritas
petiscos

BENEFÍCIOS

removedor de impurezas ciclone

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


ESPECIFICAÇÕES

Florigo ultra-clean® OC 3

nome do modelo OC 1500 OC 2300 OC 3500

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

capacidade kg/hr (lbs/hr) 10000 (22000) 25000 (55000) 50000 (110231)

agitador do motor kW (hp) 1,5 (2) 1,5 (2) 3 (4)

bomba do motor kW (hp) 5,5 (7) 7,5 (10) 15 (20)

correia de remoção de pedras do motor kW (hp) 0,75 (1) 0,75 (1) 0,75 (1)

comprimento mm (pol.) 4760 (187) 5180 (204) 6970 (275)

largura mm (pol.) 1500 (59) 2300 (91) 3500 (138)

altura mm (pol.) 4150 (163) 4570 (180) 4900 (193)

peso vazia kg (lbs) 1250 (2756) 1800 (3968) 3000 (6614)

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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