
Linha de produção completa de biscoitos de
aço inoxidável 304 para biscoitos de nozes
Especificações :

Preço Contact Us

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 / Secador Contínuo de Microondas em Túnel Industrial

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 :
304 LINHA DE PRODUÇÃO DE BISCOITO COMPLETO DE AÇO INOXIDÁVEL PARA BISCOITO
DE NOZE DESCRIÇÃO
304 LINHA DE PRODUÇÃO DE BISCOITOS COMPLETOS DE AÇO INOXIDÁVEL PARA
BISCOITOS DE BOLO DE NOZE:
PARÂMETROS TÉCNICOS DA LINHA DE PRODUÇÃO DE BISCOITOS COMPLETOS DE AÇO
INOXIDÁVEL 304 PARA BISCOITOS DE BOLO DE NOZE
BISCOITOS MOSTRAM LINHA DE PRODUÇÃO DE BISCOITOS COMPLETO DE AÇO
INOXIDÁVEL 304 PARA BISCOITOS DE BOLO DE NOZE
FOTOS DA MÁQUINA DA LINHA DE PRODUÇÃO DE BISCOITOS COMPLETOS DE AÇO
INOXIDÁVEL 304 AUTOMÁTICO PARA BISCOITOS DE NOZEIRO
Nos últimos anos, o consumo de biscoitos tem estado na lista de maior consumo de alimentos no
mundo. Com o avanço da economia de massa, os biscoitos são populares entre os consumidores
por sua delícia, nutrição rica e fácil armazenamento. As vendas futuras só vão aumentar. Por conta
disso, cada vez mais fabricantes passaram a produzir biscoitos. Se deseja obter biscoitos de alta
qualidade. Você deve usar uma linha de produção de biscoitos.
A linha de produção de biscoitos é uma combinação de uma série de máquinas para a produção de
biscoitos. Inclui principalmente misturadores de massa, máquinas formadoras de biscoitos, fornos
elétricos de circulação de ar quente tipo túnel, máquinas de injeção de combustível, linhas de
resfriamento, máquinas de embalagem e outros equipamentos . Para permitir que mais fabricantes
elaborem. Para entender a linha de produção de biscoitos, a Shandong Loyal Industrial Co., Ltd. lhe
dará uma introdução detalhada.
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304 LINHA DE PRODUÇÃO DE BISCOITO COMPLETO DE AÇO
INOXIDÁVEL PARA BISCOITO DE NOZE DESCRIÇÃO
A linha de produção de biscoitos totalmente automática adota tecnologia estrangeira avançada. E
através da melhoria contínua da prática de nossa empresa, desenvolvemos esta linha de produção
adequada para grandes, médios e pequenos fabricantes de biscoitos. As características desta linha
de produção

1. Fácil de operar, operação estável

2. Economize energia

3. Sem ruído, sem poluição

4. Totalmente automático, economizando trabalho e melhorando a eficiência da produção.

5. Produção contínua, sem perda de material, economia de custos

COMO FAZER BISCOITO?
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Material de Cookies Máquina de fazer biscoitos

Os principais
ingredientes dos
biscoitos         

Ovos, farinha, manteiga, açúcar, frutas secas, etc.

 Tipos de cookies
Biscoitos de manteiga, biscoitos de chocolate, biscoitos de leite de
cranberry, biscoitos macios de chocolate, biscoitos de bolo de queijo,
biscoitos de três apertos, biscoitos de batata roxa

304 LINHA DE PRODUÇÃO DE BISCOITOS COMPLETOS DE
AÇO INOXIDÁVEL PARA BISCOITOS DE BOLO DE NOZE:
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PARÂMETROS TÉCNICOS DA LINHA DE PRODUÇÃO DE
BISCOITOS COMPLETOS DE AÇO INOXIDÁVEL 304 PARA
BISCOITOS DE BOLO DE NOZE

Modelo Host FAB225 FAB280 FAB400 FAB600 FAB800

Potência e tensão customizar customizar customizar customizar customizar

Capacidade instalada 28.5KW 55KW 110KW 220kw((tipo de gás 25kw) customizar

Fonte de aquecimento Elétrico Elétrico Elétrica, Gás Elétrica, Gás Elétrica, Gás

Temperatura de cozimento 200-300? 200-300? 200-300? 200-300? 200-300?

Capacidade de produção 50~60Kg/h 100kg/h 150-200Kg/h 400-500kg/h 600-900kg/h

O QUE INCLUI A LINHA DE PRODUÇÃO DE BISCOITOS COMPLETOS DE AÇO INOXIDÁVEL
304 PARA BISCOITOS DE NOZE?

? Nome Descrição

1  Mixer
O mixer de massa é uma máquina que mistura farinha e água ou outros ingredientes na
massa. É amplamente utilizado na fabricação de diversos doces, biscoitos, pão, pão
cozido no vapor e outras massas.
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2
Máquina
formadora de
biscoitos

Geralmente adota um novo tipo de máquina de biscoitos que combina impressão de rolo,
corte de rolo, empilhamento, extrusão e corte de fio. A espessura da folha de massa é
controlada por um alarme eletrônico. Para que o operador possa corrigir o desvio no
tempo e reduzir os produtos defeituosos. Garantir o bom andamento da produção.

3
Forno de
secagem de
biscoitos

Pode fazer biscoitos maduros assados ??de boa qualidade. E pode efetivamente garantir
que a cor de todo o lote de biscoitos seja uniforme e consistente.

4
Pulverizador de
óleo

Pode borrifar uniformemente o óleo de cozinha nos biscoitos assados, tornando-os mais
ricos em cores e encorpados.

5
Linha de
Resfriamento

Deixe os biscoitos acabados esfriarem para que possam ser melhor embalados.
?

6
Máquina de
empacotar

A lata controla estritamente a distribuição dos biscoitos para tornar a espessura e o peso
dos biscoitos consistentes. Pode realizar embalagem blister automática, pesagem,
ensacamento, selagem, etc. Para que os biscoitos não sejam poluídos por mãos
humanas. E a produção é higiênica e eficiente. .

A linha de produção de biscoitos produzida pela Shandong Loyal Industrial Co., Ltd. é de altíssima
qualidade e tem uma reputação muito elevada na indústria. Nosso profissionalismo é incomparável
no setor. Apoiamos nossos clientes fornecendo soluções flexíveis e eficientes. Nossos clientes são
muito competitivos no desafiador mercado de alimentos.
É exatamente por isso que nossa linha de produção de biscoitos vem conquistando clientes fiéis em
todo o mundo. A linha de produção tem dado uma resposta satisfatória em termos de qualidade de
produção. O biscoito produzido é de qualidade estável, rico em sabor e com menor desperdício. É
profundamente amado pelos clientes.
O mais importante é que a linha de produção seja fácil de operar e com alta eficiência de produção.
A linha de produção de biscoitos é a chave para se destacar na altamente competitiva indústria de
biscoitos. Estamos confiantes o suficiente para ajudá-lo. Caso necessite, entre em contato conosco
e atenderemos você de todo o coração!

BISCOITOS MOSTRAM LINHA DE PRODUÇÃO DE BISCOITOS
COMPLETO DE AÇO INOXIDÁVEL 304 PARA BISCOITOS DE
BOLO DE NOZE
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VANTAGENS DA MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE BISCOITOS DA LOYAL

Vantagem da
máquina de
fazer biscoitos

 

1
A máquina de biscoitos ocupa uma pequena área e consome menos, uma pequena oficina
também pode iniciar a produção com facilidade.

2

Máquina de biscoitos Existem muitos tipos de moldes e designs de produtos. Uma máquina
pode produzir biscoitos crocantes, biscoitos duros, biscoitos de chocolate, como biscoitos
de creme, biscoitos sanduíche, biscoitos refrigerantes, biscoitos animais, biscoitos vegetais
A máquina de fazer biscoitos pode produzir 24 horas continuamente todos os dias.

3

A máquina de biscoitos pequenos totalmente automática requer menos trabalhadores, 2 a 3
trabalhadores podem concluir todo o processo, desde a mistura da matéria-prima até a
embalagem, a operação é simples e os trabalhadores podem operar a máquina facilmente
após o treinamento.

4 Sem poluição industrial e sem resíduos.

FOTOS DA MÁQUINA DA LINHA DE PRODUÇÃO DE
BISCOITOS COMPLETOS DE AÇO INOXIDÁVEL 304
AUTOMÁTICO PARA BISCOITOS DE NOZEIRO
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SERVIÇO LOYAL
Serviço para pré-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

Serviço de pós-venda

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 w arrantee, 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.
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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. Depuração gratuita do equipamento 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

?FAQ
Q: você é uma empresa comercial ou fabricante?
A: nós somos fábrica.
Q: quanto tempo é o seu tempo de entrega?
A: Geralmente é de 5 a 10 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou é de 20-30 dias se as
mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
Q: vocês fornecem amostras? é grátis ou extra?
A: Sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.
Q: Quais são os seus termos de pagamento?
30% são pagos por T / T como entrada, 70% são pagos por T / T ouL / C antes do envio
Q: Garantia?
Dentro de 12 meses
Q: Informações de contato?
Qualquer dúvida entre em contato conosco! Bem-vindo a Jinan.
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