
Máquina para biscoitos de vegetais /
sanduíches 220V / 380V com motor Siemens
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 biscoito

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 :
DESCRIÇÃO DE BISCOITOS AUTOMÁTICOS DE VEGETAIS / MÁQUINA DE BISCOITO DE
SANDUÍCHE 220V / 380V COM MOTOR SIEMENS
Máquina para biscoitos de vegetais / sanduíches 220V / 380V com motor Siemens
PARÂMETROS TÉCNICOS DA MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE BISCOITOS
VANTAGEM DE MÁQUINAS DE BISCOITO
SOBRE VEGETABLE COOKIES / SANDUÍCHE BISCUIT MACHINE 220V / 380V COM MOTOR
SIEMENS
A máquina de fabricação de biscoitos deve adicionar o material de enchimento entre as duas peças
de biscoito assado, pão. O material de recheio pode ser creme, geléia, chocolate, recheio de feijão,
etc. aço.
Totalmente automático, fácil de limpar.
Alta eficiência de produção. Aparência bonita. Pode ser conectado com a máquina de embalagem,
para fazer enchimento e embalagem automática de uma só vez, e toda a linha precisa apenas de
uma operação do trabalhador. Nossa máquina de biscoitos é de boa qualidade. E o preço da
máquina de biscoitos é baixo.

DESCRIÇÃO DE BISCOITOS AUTOMÁTICOS DE VEGETAIS /
MÁQUINA DE BISCOITO DE SANDUÍCHE 220V / 380V COM
MOTOR SIEMENS

Item No. 
      

Vantagem da máquina de sanduíche de biscoitos

1
Operação Simples, Boa Estabilidade, Alta Produtividade Contínua e Outras Características, É Uma
Máquina Essencial para a Produção de Biscoitos Sanduíches.
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2 Material de aço inoxidável 304

3 As marcas de motores e elétricos podem ser personalizadas de acordo com os requisitos do cliente;

4 Existem dois tipos de sanduíches de biscoito: tipo 2 + 1 e tipo 3 + 2 para os clientes escolherem; 

Máquina para biscoitos de vegetais / sanduíches 220V / 380V
com motor Siemens

S/N ITEM QUANTIDADE

1 MISTURADOR DE FARINHA 1 CONJUNTO

2 MÁQUINA DE FORMA DE BISCOITO DE ROLO DE CORTE 1 CONJUNTO

3 FORNO TÚNEL ?ELÉTRICO? 12M COMPRIMENTO 1 CONJUNTO

4 PULVERIZADOR DE ÓLEO 1 CONJUNTO

5 TRANSPORTADORA DE REFRIGERAÇÃO DE CORREIA LÍQUIDA 1 CONJUNTO

6 CAIXA DE CONTROLE ELÉTRICO 1 CONJUNTO

7. MOLDES PARA BISCOITO 2 CONJUNTOS

8. PARTES SEPARADAS 1 CONJUNTO

PARÂMETROS TÉCNICOS DA MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE
BISCOITOS

Detalhes da máquina de sanduíche 1 + 2 biscoitos              
                                                                                             

     

Tipo de Pacote 1 camada*1 1 camada*2 1 camada*3

Velocidade do pacote 33-300pcs/Min
33-
300pcs/Min

33-
300pcs/Min

Tipo de Pacote 2 camada*1 2 camada*2 2 camada*3

Velocidade do pacote 33-300pcs/Min
33-
130pcs/Min

33-
70pcs/Min

Tamanho da máquina: 6100*1000*1600mm    

Principalmente Poder 7kw    

Peso 1300kg    

VANTAGEM DE MÁQUINAS DE BISCOITO
A. Fácil de operar, operação estável.

B. Economize energia.

C. Sem ruído, sem poluição.
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D. Totalmente automático, economizando mão de obra e melhorando a eficiência da produção.

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

Mistura de farinha --- Moldagem / modelagem - Cozimento --- Pulverização de óleo ---
Resfriamento - Embalagem

EXEMPLO DE BISCOITO

De acordo com a exigência do mercado interno e externo, nossa empresa desenvolveu e fabricou
esta nova série de linhas. Todos os procedimentos são canalizados, incluindo alimentação de
material, prensa, forma, reciclagem de resíduos, distribuição de material, torrada, pulverização de
óleo e resfriamento. Arranjaremos os técnicos para montar os equipamentos e não treinar os
trabalhadores locais para os clientes.
Ao alterar o molde e a receita do processo, pode-se produzir biscoitos sofisticados populares
no mercado.
Como biscoitos cremosos, biscoitos, biscoitos finos, biscoitos de sódio muttidimensionais, biscoitos
animais, Discuits, vegetais, biscoitos e assim por diante

SOBRE VEGETABLE COOKIES / SANDUÍCHE BISCUIT
MACHINE 220V / 380V COM MOTOR SIEMENS
Uma sanduicheira com vários recheios à base de açúcar, gordura ou compota como principal
matéria-prima entre dois biscoitos. Pode ser transformado em sanduiches de diversos sabores,
como chocolate, morango e outros sabores populares.
Os biscoitos sanduíche são mais seletivos do que os biscoitos comuns, então o mercado será maior
e os produtos produzidos pela linha de produção serão mais populares. Cada vez mais pessoas
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estão optando por estabelecer uma fábrica de biscoitos para produzir todos os tipos de biscoitos
sanduíche.

SERVIÇO LOYAL

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.

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;
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7. Fornece garantia completa de 1 ano e serviço de manutenção vitalício

 
Perguntas frequentes
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

Porque escolher-nos?
Introdução de Shandong Loyal Industrial Co., Ltd.

A Shandong Loyal Industrial Co., Ltd é, na verdade, fabricante especialista de equipamentos para
refeições e máquinas para salgadinhos.
22 desenvolvedores experientes estão nos ajudando, cujo projeto é pesquisar máquinas novas,
design para clientes e equipamentos de compensação para clientes.
Nós somos fabricante profissional de máquina de alimentos.
Lidamos principalmente com a fabricação, pesquisa e desenvolvimento de máquinas de alimentos
para lanches. De acordo com as diferentes demandas dos clientes, podemos oferecer toda a linha
de processamento completa para todos os tipos de snacks expandidos, pelotas 2D e 3D, batata frita,
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flocos de milho, pó nutricional, ração para animais de estimação e assim por diante. E nossa
assistência técnica ajudará os clientes a produzir produtos de alta qualidade o tempo todo.
Como um fornecedor líder de máquina de lanches alimentares.
Nossa equipe está oferecendo e vendendo os equipamentos para vários países, como Malásia,
Indonésia, Paquistão, Sri Lanka, Brasil, Europa, Austrália, África, América do Sul, etc., e recebe um
bom histórico dos clientes. Vários deles se tornam nossos representantes em suas regiões.
Embalagem e envio - Máquina de fazer biscoitos
Remessa: No prazo de 25-30 dias úteis a partir da data de recebimento do sinal.
Embalagem por material de boa qualidade
Envio em contêiner de 20 pés ou contêiner de 40 pés
Nossa oficina da Máquina de fazer biscoitos
Nossa empresa já exportou países
Ásia {Japão, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Coreia do Sul, Índia, Bangladesh, Irã, Arábia Saudita,
Turquia, Iraque, Israel, Cazaquistão, Tadjiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão}
África {Nigéria, Argélia, Egito, Etiópia, Gana, Namíbia, Uganda, Zimbábue, Angole, Senegal, Líbia}
Europa {Rússia, Ucrânia}
América do Norte (EUA)
América do Sul {Canadá, Brasil, Bolívia}
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