
A Florigo ultra-clean® WT 3 remove acúmulos de argila, areia e solo das
batatas e de outros vegetais de raiz de forma completa e sem danificá-los. A
Florigo ultra-clean® WT 3 pode ser instalada em conjunto com a Florigo ultra-
clean® OC 3 para formar o sistema de limpeza ideal para linhas de alta
capacidade, exigindo pouquíssima manutenção.

Simplifica a limpeza do tambor e limpa o
produto de forma eficiente e uniforme, sem
danos.

Limpa completamente o produto, incluindo
curvas e ranhuras.

Otimiza o tempo de retenção e controla a
limpeza com base na quantidade de sujeira
no produto.

Fácil de manter, com apenas um único
ponto de acesso para aplicar graxa.

RECURSOS-PADRAO

Diferentes perfis de formatos no tambor
para produtos específicos
Tubo de pulverização montado dentro e
fora do tambor
Porta deslizante ajustável que regula o
tempo de retenção do produto na
lavadora do tambor
Controlador de frequência sobre a
unidade do tambor
Design com rodas de suporte robustas
Ponto de lubrificação centralizado

APLICAÇÕES

batatas fritas
petiscos

BENEFÍCIOS

RECURSOS-OPCIONAIS

Escova rotativa montada dentro do
tambor
Recuperadora com bomba
Medidores de fluxo de água

lavadora a tambor

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


ESPECIFICAÇÕES

Florigo ultra-clean® WT 3

nome do modelo WT 2000-08 WT 2000-12 WT 2000-15 WT 3000-08 WT 3000-12 WT 3000-15

capacidade de saída da linha de batatas chips
kg/hr (lbs/hr) 300 (660) 600 (1300) 1000 (2200) 1500 (3300) 2000 (4400) 3000 (6600)

capacidade kg/hr (lbs/hr) 7000 (15400) 13000 (28600) 24000 (52900) 10000 (22000) 17000 (37450) 28000 (61700)

tambor do motor kW (hp) 3 (4) 4,4 (6) 3 (4) 4,4 (6)

escova do motor kW (hp) 2,2 (3) 3 (4) 2,2 (3) 3 (4)

refresco de consumo de água m3/1000kg/hr
(cfm/2205lbs)

0,5 (18)

comprimento mm (pol.) 3850 (152) 4850 (191)

largura mm (pol.) 1400 (55) 1800 (71) 2100 (83) 1400 (55) 1800 (71) 2100 (83)

altura mm (pol.) 2050 (80) 2450 (96) 2750 (108) 2050 (80) 2450 (96) 2750 (108)

peso vazia kg (lbs) 1700 (3748) 2100 (4630) 2400 (5291) 2100 (4630) 2500 (5512) 2800 (6173)

peso operacional kg (lbs) 2100 (4630) 2500 (5512) 2800 (6173) 2500 (5512) 2900 (6394) 3200 (7055)

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

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com


