
300-500Kg / h Pó Nutricional Linha de
Processamento de Alimentos para Bebês Para
Feijão Leite em Pó
Especificações :

Preço Contate-Nos

Marca Loyal

Local de origem Shandong, China

Quantidade Min.Order 1 conjunto

Condições de pagamento L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Capacidade de fornecimento 20 dias / Linha de Produção de Alimentos para Bebês

Detalhe da Entrega 20 dias - 35 dias

Detalhes da embalagem Caixa de madeira ou pellets de madeira dependiam da exigência do cliente

Certificação: CE, ISO9001, SGS, BV

Introdução detalhada :
300-500KG / H PÓ NUTRICIONAL LINHA DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS PARA BEBÊS
PARA LEITE EM PÓ DE FEIJÃO
COMO PRODUZIR O PÓ NUTRICIONAL DO BEBÊ?
FLUXOGRAMA DE LINHA DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS PARA BEBÊS DE 300-500KG
/ H PÓ NUTRICIONAL PARA LEITE EM PÓ DE FEIJÃO
?VANTAGENS PARA PÓ NUTRICIONAL DE 300-500KG / H LINHA DE PROCESSAMENTO DE
ALIMENTOS PARA BEBÊS PARA LEITE EM PÓ DE FEIJÃO
CLIENTE E FÁBRICA DA LOYAL

300-500KG / H PÓ NUTRICIONAL LINHA DE
PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS PARA BEBÊS PARA
LEITE EM PÓ DE FEIJÃO
A linha de processamento de pó nutricional utiliza como matéria-prima arroz, milho, feijão e todos os
tipos de grãos. Apesar de extrusar, inflar, secar, triturar e misturar. Ela pode produzir muitos tipos de
pó nutricional, como pó de arroz para bebês, pó de feijão e assim por diante. Essa linha poderia
terminar todo o processo automaticamente desde a alimentação até o final. Possui características de
fácil operação, sem vazamento de pó de pó, saneamento, economia de energia e facilidade de
adição de todos os tipos de matérias-primas e nutrientes. Essa linha poderia terminar todo o
processo automaticamente desde a alimentação até o final. Possui características de fácil operação,
sem vazamento de pó em pó, saneamento, economia de energia e adição de todos os tipos de
matérias-primas e nutrientes facilmente.
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Especialização em linha de processamento de pó nutricional em alimentos para bebês, pó
nutricional, misturas para bebidas instantâneas, sobremesas de frutas instantâneas. Capacidade de
lidar com uma ampla variedade de matérias-primas simplesmente variando os parâmetros de
temperatura, umidade e secagem.
As matérias-primas podem ser farinhas e amidos puros ou mistos, como arroz, soja, milho, aveia,
milheto, trigo, sorgo, banana, mandioca e batata. São fornecidas diversas receitas, que podem
agregar vitaminas, minerais e outras substâncias nutricionais para atender às diferentes
necessidades nutricionais.

COMO PRODUZIR O PÓ NUTRICIONAL DO BEBÊ?
A máquina é composta por sistema de alimentação, sistema de extrusão, sistema de corte rotativo,
sistema de aquecimento, sistema de transmissão e sistema de controle. Adote tecnologia avançada
de extrusão de parafuso, use alta temperatura e alta pressão para amadurecer e expandir o material,
completo de uma só vez. O motor principal adota regulação de velocidade de conversão de
frequência para garantir a estabilidade do processo de produção. Os produtos são coloridos,
diversificados em variedade, bonitos na aparência, naturais e realistas, delicados na textura e
amplamente utilizados em matérias-primas.
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FLUXOGRAMA DE LINHA DE PROCESSAMENTO DE
ALIMENTOS PARA BEBÊS DE 300-500KG / H PÓ
NUTRICIONAL PARA LEITE EM PÓ DE FEIJÃO
Misturador - Transportador helicoidal - Extrusora dupla rosca - Transportador de ar - Secador -
Transportador de ar - Sistema de moagem
Capacidade: 120-150 KG / H, 200-250 KG / H, 400-500 KG / H, 800-1000 KG / h

Nome da maquina Função

Mixer Misture o material, faça uma mistura completa

Transportadora helicoidal Transportando o material para a extrusora

Extrusora de dupla rosca Extrudou o material, faça-o se tornar a comida de peixe que sopra.

Transportador de ar Transportando o produto

Secador Cozinhou o produto, retirando a água da superfície

Sistema de moagem Moído em pó

O QUE PODEMOS OFERECER AO CLIENTE?
PARÂMETRO DA MÁQUINA DE ALIMENTOS PARA BEBÊS
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Modelos
diferentes de
máquina de
comida em pó
para bebês
para venda

       

Modelo NBP65 NBP70 NBP85 NBP95

Poder instalado 55 KW 70 KW 120 KW 200 KW

Consumo de
energia

40 KW 50 KW 95 KW 180 KW

Saída 100-150 KG/H 200-250 KG/H 500-700 KG/H 800-1000 KG/H

Tamanho
(L*W*H)

19000*1300*2200mm 21000*1300*2200mm 28500*3500*4300mm 30000*1500*2600mm

?VANTAGENS PARA PÓ NUTRICIONAL DE 300-500KG / H
LINHA DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS PARA BEBÊS
PARA LEITE EM PÓ DE FEIJÃO

1
A linha de processamento de energia para nutrição infantil transforma o método de cozimento de grãos crus
em métodos de alta temperatura e alta pressão e, em seguida, é extrudada rapidamente. Possui caracteres
de alta operação automática e fácil.

2
Máquina de comida infantil que faz o alimento em pó de arroz é usada em todo o mundo para nutrir as
crianças a favor da absorção.

3
A máquina de alimentos infantis permite o cozimento preciso de matérias-primas, permitindo que os
fabricantes processem uma ampla variedade de receitas, garantindo uma qualidade consistente e ótima
segurança alimentar.

4
Controle preciso de todos os parâmetros para produzir produtos de alta qualidade, custos de produção
reduzidos em comparação com as tecnologias tradicionais (secagem em tambor)

5 Design compacto, pegada reduzida

6 Segurança alimentar e rastreabilidade

?DETALHES SOBRE 300-500KG / H PÓ NUTRICIONAL LINHA DE PROCESSAMENTO DE
ALIMENTOS PARA BEBÊS PARA LEITE EM PÓ DE FEIJÃO
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AMOSTRAS DE LINHA DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS PARA BEBÊS DE 300-500KG /
H PÓ NUTRICIONAL PARA LEITE EM PÓ DE FEIJÃO
1.Materiais brutos: milho, feijão e todos os tipos de grãos
2. A linha de produção de farinha de arroz nutritiva pode fazer muitos tipos diferentes de pó de
nutrição / mingau de nutrição para idosos, para comida de bebê, pó de arroz de bebê, pasta de
gergelim, pó de feijão etc.
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CLIENTE E FÁBRICA DA LOYAL
Nossa empresa já exportou países
Ásia {Tailândia, Indonésia, Timor Leste, Coreia do Sul, Índia, Bangladesh, Irã, Arábia Saudita,
Turquia, Iraque, Israel, Cazaquistão, Tadjiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão}
África {Nigéria, Benin, Argélia, Egito, Etiópia, Gana, Namíbia, Uganda, Zimbábue}
Europa {Rússia, Bulgária, Ucrânia}
América do Norte e do Sul {Canadá, Brasil, Bolívia}
Oceania {Nova Zelândia}
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EMBALAGEM E TRANSPORTE DA LOYAL
Embalado em caixa de madeira de fumigação padrão por fora e envolto em filme plástico por dentro
em seguida, enviado por contêiner, que é adequado para transporte marítimo de longo tempo.
Contêiner de 20 pés ou contêiner de 40 pés
PORQUE ESCOLHER-NOS?
O cliente pode nos informar problemas relacionados à máquina por telefone, e-mail ou fax. Todas as
informações serão registradas e comunicadas à equipe de Serviço Pós-venda. Enquanto isso, o
vendedor acompanhará o caso até que o problema seja resolvido. Temos uma equipe profissional
de serviço pós-venda, incluindo 10 engenheiros profissionais com pelo menos 6 anos de experiência
de trabalho. Eles podem lidar com consultoria técnica sobre o processo de fabricação, manutenção,
diagnóstico de falhas e solução de problemas, etc.

Somos uma fábrica confiável localizada na bela cidade de Jinan, na China.
Temos um sistema de gestão completo ISO9001.
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Somos o maior fabricante de máquinas para processamento de alimentos em Jinan, os principais
produtos: máquinas para alimentos para animais de estimação, máquinas para salgadinhos,
máquinas para limpeza e processamento de frutas e vegetais, máquinas para biscoitos, máquinas
para macarrão instantâneo, máquinas para massas, etc. - fabricantes de máquinas para
processamento de alimentos!
Mais de 20 engenheiros têm mais de 8 anos de experiência profissional e já viajaram para mais de
50 países e regiões.
Fornece serviço de correio telefônico 24 horas por dia para fornecer soluções oportunas e viáveis
??e melhor serviço pós-venda.
SERVIÇO DA LOYAL

Serviço para pré-venda Serviço de pós-venda

1. Fornecer parâmetro técnico
2. Layout da fábrica e sugestão de tamanho
3. Fornecer formulação geral
4. Serviço de design personalizado
5. Aconselhamento profissional sobre mercado, máquinas,
materiais, embalagem
6. Sugerir um agente de envio profissional ou ajudar no envio
de livros conforme solicitação do cliente.
7. Serviço online 24 horas.

1.A tabela de alocação conforme a solicitação
do comprador será fornecida.
2. O manual de operação será fornecido após
o envio.
3. Um ano de garantia, manutenção vitalícia
com preço de custo.
4. As peças de reposição fáceis e gratuitas
serão enviadas com o recipiente.
5. A primeira instalação pode ser feita pelo
engenheiro.
6. Treinamento de trabalhadores na fábrica do
cliente.

Engenheiros disponíveis para atender máquinas no exterior.
1. Serviço de consulta gratuito antes, durante e após as vendas;
2. Serviços gratuitos de planejamento e design de projetos;
3.Free debugging de equipamentos até que tudo esteja funcional;
4. Gestão gratuita de transporte de longa distância dos equipamentos;
5. Treinamento gratuito de manutenção e operação de equipamentos pessoalmente;
6. Novas técnicas e fórmulas de produção gratuitas;
7. Fornece garantia completa de 1 ano e serviço de manutenção vitalício
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