
A Florigo ultra-peel® ODC 3 é a solução simplificada para descascamento seco
com menos necessidade de manutenção. Seguindo o descascamento a
vapor, a Florigo ultra-peel® ODC 3 usa uma tecnologia inovadora e comprovada
de centrifugação que descasca eficientemente a casca solta com perda
mínima do produto. Apresentando uma seção úmida opcional para lavagem
após o descascamento, esta descascadora se junta à Florigo ultra-peel® SSC

3 para criar um sistema perfeito de descascamento.

Menor custo de manutenção. Maior rendimento devido à perda mínima de
produto durante o processo de
descascamento.

Baixo consumo de energia.

RECURSOS-PADRAO

Design de tambor especial e ranhurado
sem escovas
Unidades diretas de alta eficiência
Tubos de pulverização para sistema de
limpeza interna (CIP)

APLICAÇÕES

batatas fritas

BENEFÍCIOS

RECURSOS-OPCIONAIS

Seção úmida para lavar o produto
após o descascamento
Broca em parafuso para coleta de
resíduos
Bomba de resíduos

descascadora seca centrífuga

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


ESPECIFICAÇÕES

Florigo ultra-peel® ODC 3

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

capacidade de saída da linha de batatas
fritas kg/hr (lbs/hr) 6000 (13230) 9000 (19850) 14000 (30870) 8000 (17640) 15000 (33000) 19000 (41890)

capacidade kg/hr (lbs/hr) 10000 (22000) 15000 (33000) 17000 (37480) 14000 (30870) 24000 (52900) 31000 (68000)

tambor do motor kW (hp) 11 (15) 15 (20) 11 (15) 15 (20)

broca do motor kW (hp) 2,2 (3) 4 (5) 2,2 (3) 4(5)

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/hr (lbs/hr) 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


