
A Florigo ultra-peel® SKC 3 é uma descascadora eficiente que opera em lotes,
pesando o produto para garantir resultados otimizados no descascamento de
batatas pequenas, médias e grandes. Com configuração única, dupla ou
tripla, a Florigo ultra-peel® SKC é flexível o suficiente para se adequar à
capacidade necessária. Simples de operar e mais confiável, com menos
peças móveis.

Descascamento de batatas grandes e
pequenas com controle preciso de tempo de
retenção.

Controle o descascamento de batatas
oriundas de diferentes safras com precisão
extrema.

Otimize a movimentação de batatas no
tambor para obter um descascamento
uniforme do lote inteiro.

Operação simples e confiável.

RECURSOS-PADRAO

Operação em lotes
Funil de pesagem
Disco giratório na parte inferior
Diferentes tamanhos de grãos de carborundo
Disco inferior da descascadora com formato exclusivo
PLC com processador de pesagem integrado

APLICAÇÕES

batatas fritas
petiscos

BENEFÍCIOS

descascador abrasivo

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


ESPECIFICAÇÕES

Florigo ultra-peel® SKC 3

nome do modelo SKC 900 F1 SKC 900 F2 SKC 900 F3 3xSKC 900 F2

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 de saída da descascadora kg/hr (lbs/hr) 2500 (5500) 5000 (11000) 7500 (16500) 15000 (33000)

consumo de energia kW (hp) 4 (5) 8 (11) 12 (16) 24 (32)

consumo de água m3/1000kg/hr (cfm/2205lbs) 0,5 (18)

fornecimento de ar comprimido 6 bar Nm (Nm3/hr) 0,5

carga máxima de carregamento kg (lbs) 50 (110)

velocidade do disco rpm 185

tamanhos de grãos P16, P20, P24 µm 1324, 1000, 764

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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