
A Florigo ultra-peel® SSC 3 é a melhor solução de descascamento flexível a
vapor, com tempo de vapor, pressão e velocidade de rotação ajustáveis. A
Florigo ultra-peel® SSC 3 solta a casca, reduzindo as perdas através de uma
exposição uniforme ao vapor. Perfeita para qualquer vegetal de raiz, esta
solução de descascamento se junta à Florigo ultra-peel® ODC 3 para criar um
sistema perfeito de descascamento.

Reduz as perdas através da exposição
uniforme do produto ao vapor.

Confiável – opera durante o ano todo sem
paradas inesperadas.

Baixo custo anual de manutenção. Fácil de operar.

RECURSOS-PADRAO

Tempo de vapor, pressão de vapor,
velocidade de rotação do recipiente e
sistema de controle de válvula ajustáveis
Design robusto com poucas peças
móveis
Recipiente de pressão de aço macio
Interface do operador/PLC com monitor
de tela sensível ao toque montado sobre
estrutura de suporte
Estrutura de suporte com grandes portas
de manutenção que fornecem um bom
acesso ao recipiente
Recipiente de expansão
Funil de pesagem para rápido
preenchimento em lotes iguais

APLICAÇÕES

batatas fritas

BENEFÍCIOS

RECURSOS-OPCIONAIS

Aço inoxidável duplex
Equipamento interno de mistura
para produtos pequenos

descascadora a vapor

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


ESPECIFICAÇÕES

Florigo ultra-peel® SSC 3

tempo de vapor 16
seg ESTRUTURA P ESTRUTURA M ESTRUTURA G ESTRUTURA GG

nome do modelo SSC-220L SSC-330L SSC-550L SSC-700L SSC-900L SSC-1100L SSC-1250L SSC-1400L SSC-1600L SSC-2000L

carga do lote kg
(lbs) 86 (190) 129 (280) 215 (470) 273 (600) 351 (770) 429 (940) 488 (1070) 546 (1200) 624 (1375) 780 (1720)

capacidade kg/hr
(lbs/hr)

5720
(12600)

8580
(18900)

14300
(31500)

18200
(40000)

23400
(51600)

28600
(63000)

32500
(71650)

36400
(80250)

41600
(91700)

52000
(114640)

comprimento mm
(pol.) 2300 (91) 2710 (107) 2900 (114) 2900 (1140)

largura mm (pol.) 1800 (71) 1720 (68) 1810 (71) 2350 (93)

altura mm (pol.) 3890 (153) 4960 (195) 5125 (202) 6250 (246)

* 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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