
tna roflo® VMBS 3 é um sistema de mistura compacto que mede precisamente
cada ingrediente em sua receita para garantir que o produto final tenha a
mistura perfeita. Usando o movimento contínuo com taxa de fluxo controlada,
o inovador roflo® VMBS 3 da tna usa velocidade, movimento vertical e tecnologia
de fluxo de massa para controlar a quantidade e distribuição de ingredientes
secos/úmidos, criando uma mistura proporcionada de vários produtos.
Projetado com simplicidade e flexibilidade, nosso sistema de mistura
funciona com praticamente qualquer leiaute de produção, usando designs
modulares que se adaptam facilmente a qualquer receita e ocupam menos
espaço. Tudo enquanto requer menos manutenção e energia graças a
menos peças móveis.

Custos de ingrediente reduzidos – controle
precisamente a quantidade de cada
ingrediente, especialmente ingredientes mais
caros

Ajuste as receitas com facilidade para obter
a melhor versatilidade de receita com um
design modular que é atualizável e funciona
em ambientes úmidos e secos

Compatibilidade com qualquer leiaute de
produção graças ao tamanho compacto

Tempo de inatividade mínimo devido a
menos limpeza e requisitos de manutenção
reduzidos, sem peças desgastadas, para
oferecer um ciclo de vida mais longo

Baixo consumo de energia, opera em
frequência natural

RECURSOS-PADRAO

Módulo de entrada de ingredientes
integrado com o tna roflo® VM (IIM)

transportadora de entrada de
alimentação com funil
transportadora de controle
transportadora por peso

Transportadoras de lavagem em aço
inoxidável
Módulo pré-conectado para maior
facilidade na instalação
Luzes indicadores de condição do funil
Tecnologia de controle central
Controlador de microprocessador
compacto
Uma estrutura de aço inoxidável para
suportar o módulo
Sensor de retroalimentação integrado na
bobina eletromagnética

APLICAÇÕES

alimentos frescos
alimentos para animais de estimação
cereais
congelados
doces
massas
nozes
petiscos
petiscos assados

BENEFÍCIOS

RECURSOS-OPCIONAIS

Métodos de entrada variáveis:
manual, em massa e diretamente
conectado à linha de
processamento
Métodos de saída variáveis: tna
roflo® VM, tna roflo® HM ou correia
Cada módulo pode ser móvel com
uma estação de acoplamento
Monitoramento de condição da
unidade remota

sistema de mistura com movimentos vibratórios

https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-frescos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-para-animais-de-estimacao/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/cereais/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/congelados/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/doces/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/massas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/nozes/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos-assados/


ESPECIFICAÇÕES

tna roflo® VMBS 3

todas as dimensões e especificações são por módulo padrão pequeno

capacidade do funil de alimentação m3 (pés3) 0,3 (11) 0,2 (7)

largura da bandeja (no topo) mm (polegadas) 580 (23) 375 (15)

profundidade da bandeja mm (polegadas) 200 (8) 150 (6)

comprimento total mm (polegadas) 3530 (139)

largura total mm (polegadas) 1375 (54) 1175 (46)

altura total – chão até entrada do funil mm (polegadas) 2190 (86) 1800 (70)

volume máximo de transferência m³/hr (pés³/hr) presumido:
15 m/min (49 pés/min)

62 (2190) (profundidade do produto na
panela 150 mm (5,9 polegadas))

26 (918) (profundidade do produto na panela
100 mm (3,9 polegadas))

volume mínimo de transferência m³/hr (pés³/hr) presumido:
6 m/min (19,6 pés/min) (10 profundidade) 6 (211) 1 (35)

volume máximo de produção kg/hr (lbs/hr) presumido: 200
g/l (0,44 lbs/gal)

12400 (27300) (profundidade do produto na
panela 150 mm (5,9 polegadas))

5200 (11464) (profundidade do produto na
panela 100 mm (3,9 polegadas))

precisão (% do ponto de referência) ±1

requisito de tensão de entrada 230v 1ph

requisito de alimentação total (kw/módulo) 1 0,8

massa total kg (lbs) 1273 (2806) 950 (2094)

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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