
As 15 maiores empresas de extrusoras de
folhados de milho
Introdução detalhada :
As extrusoras de folhados de milho são as máquinas que fazem folhados de milho. A máquina
extrusora enrosca os folhados de milho através de um parafuso aquecido e depois esmaga-os para
formar uma massa. As extrusoras de folhados de milho vêm em tamanhos e formas diferentes, por
isso há com certeza uma que se adapta às suas necessidades.

PROJECTOS LABH PVT. LTD.
LABH PROJECTA PVT. LTD. é uma das principais empresas que fabricam extrusoras de folhados
de milho. Estão no mercado desde 1998 e desenvolveram uma reputação de produção de extrusoras
de alta qualidade.
A máquina extrusora de folhado de milho da empresa é única em alguns aspectos. Em primeiro
lugar, tem uma câmara de moldagem muito grande, o que significa que pode produzir rapidamente
grandes quantidades de folhados de milho. Em segundo lugar, a máquina tem uma velocidade muito
rápida, o que ajuda a criar folhados de milho suaves com pouco esforço da sua parte.
Finalmente, a máquina é muito fácil de usar - basta carregar a massa no funil e premir o botão de
arranque. LABH PROJECTA PVT. LTD. é uma excelente opção se procura uma forma eficiente de
produzir grandes quantidades de folhados de milho rapidamente e com pouco esforço da sua parte.

SENA Machinery Technology Co., Ltd
SENA Machinery Technology Co., Ltd é um fabricante líder na China de máquinas extrusoras de
folhados de milho na China.
As suas máquinas extrusoras são altamente eficientes e capazes de produzir folhados de milho de
alta qualidade a baixos custos.
As suas máquinas extrusoras são fáceis de operar e podem ser operadas por uma única pessoa.
SENA Machinery Technology Co., Ltd oferece uma vasta gama de máquinas extrusoras de folhado
de milho que são perfeitas para pequenas e médias empresas.

Máquina de flocos de milho Kellogg's
A Kellogg's Corn Flakes Machine é a empresa de topo da máquina de extrusão de snacks de milho.
Esta máquina é muito popular no mercado devido à sua alta qualidade e preço razoável. A máquina
é composta por tecnologia avançada que a torna fácil de operar. Oferece também uma grande
qualidade de produção.
A máquina está disponível em diferentes tamanhos para satisfazer as necessidades de várias
indústrias. Pode ser utilizada para produzir uma vasta gama de snacks, incluindo flocos de milho,
bolachas de arroz, e pipocas. A máquina é também durável e fiável, o que a torna um bom
investimento.

Shandong Loyal Industrial Co.,Ltd.
A Shandong Loyal Industrial Co.,Ltd. é um dos principais fabricantes de máquinas extrusoras de
snacks de milho. Está em funcionamento há mais de 20 anos e tem uma forte capacidade de
produção.
A extrusora de folhado de milho da Shandong Loyal Industrial Co.,Ltd. é muito popular devido à sua
alta qualidade e desempenho eficiente. As máquinas podem produzir uma grande variedade de
folhados de milho, incluindo sabores apetitosos, doces, queijo e bacon.
A extrusora de folhados de milho é fácil de usar e pode ser operada por qualquer pessoa com
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conhecimentos básicos de maquinaria. Vem também com uma garantia que garante a qualidade e o
desempenho da máquina.

Jinan Saibainuo Extrusion Machinery Co., Ltd.
A Jinan Saibainuo Extrusion Machinery Co., Ltd. é uma empresa de topo que fabrica máquinas de
extrusão de folhados de milho. Têm mais de 20 anos de experiência na indústria de máquinas de
extrusão, e as suas máquinas são conhecidas pela sua alta qualidade e precisão.
A sua máquina extrusora de folhado de milho é especialmente concebida para produzir folhado de
milho, barras e outros salgadinhos de alta qualidade. Tem uma vasta gama de aplicações, incluindo
produtos lácteos, snacks de carne, e outros produtos alimentares.
A máquina extrusora de folhado de milho é fácil de usar e tem um baixo custo de produção. Tem
também uma longa vida útil, o que a torna um investimento fiável. A Jinan Saibainuo Extrusion
Machinery Co., Ltd. é uma marca de confiança em que pode confiar para lhe fornecer a melhor
máquina extrusora de folhado de milho disponível.

Shanghai Fude Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Shanghai Fude Machinery Manufacturing Co., Ltd. é um fabricante profissional de máquinas
extrusoras de folhados de milho com anos de experiência na indústria. Têm uma vasta gama de
máquinas extrusoras de folhado de milho para satisfazer as suas necessidades específicas.
As suas máquinas extrusoras de folhado de milho são fabricadas com a mais recente tecnologia e
são construídas para durar. Oferecem uma garantia em todos os seus produtos, assegurando-lhe o
melhor serviço e qualidade de produto possíveis.
A Shanghai Fude Machinery Manufacturing Co., Ltd. é uma empresa de topo na indústria de
máquinas extrusoras de folhado de milho, e dedicam-se a fornecer o melhor serviço e produtos
possíveis aos seus clientes.

A-1 Refrigeration Co.
Máquina extrusora de folhado de milho é uma tecnologia nova e inovadora para a produção de
folhados de milho. Pode ser utilizada em vários tipos de fábricas de snacks, tais como chocolate,
queijo, maçã e outros. Tem as vantagens de alta velocidade, baixo ruído, pequena pegada e fácil de
operar. A-1 Refrigeration Co. oferece uma extrusora de folhado de milho com design e
especificações personalizadas de acordo com os requisitos do cliente.

Jinan Kelid Machinery Co, Ltd.
A Jinan Kelid Machinery Co, Ltd. é uma empresa de topo na indústria de máquinas extrusoras de
folhado de milho. Fabricam extrusoras de snacks de folhado de milho de alta qualidade que são
utilizadas para produzir uma variedade de snacks populares, tais como pipocas e aparas de milho.
As suas extrusoras são concebidas para produzir formas e tamanhos precisos para uma vasta gama
de snacks. Os seus produtos têm sido aclamados por clientes em todo o mundo pela sua qualidade
e sabor.
A Jinan Kelid Machinery Co, Ltd. é uma empresa respeitável que está empenhada em fornecer
produtos e serviços de qualidade aos seus clientes. Eles estão constantemente a inovar os seus
produtos para satisfazer as necessidades do mercado.
Se está à procura de uma empresa de topo na indústria de máquinas de extrusão de folhados de
milho, deve definitivamente considerar a Jinan Kelid Machinery Co, Ltd.

Jinan Bright Machinery Co., Ltd.
A Jinan Bright Machinery Co., Ltd. é uma das empresas de topo que fabrica extrusoras de folhado de
milho. Estão no mercado há mais de 20 anos e são conhecidas pelas suas máquinas de alta
qualidade.
As suas máquinas extrusoras são utilizadas para produzir folhados de milho, bolas de neve, e outros
aperitivos. Oferecem uma variedade de modelos, incluindo uma extrusora compacta, uma extrusora



larga, e uma extrusora de rosca dupla. A sua extrusora Compacta é perfeita para pequenas
empresas que queiram produzir um número limitado de snacks. A extrusora Wide é óptima para
produzir grandes quantidades de snacks. A extrusora de rosca dupla é perfeita para a produção de
petiscos delicados, como os folhados de milho.
Todas as suas máquinas são concebidas com a segurança em mente. Têm características como
sistemas de desligamento automático e sensores de pressão que ajudam a prevenir lesões. A Jinan
Bright Machinery Co., Ltd. é uma empresa de confiança em que pode confiar para produzir
extrusoras de folhados de milho de qualidade.

Howe Corp
A Howe Corp é uma empresa de topo quando se trata de extrusoras de folhados de milho. Fabricam
algumas das melhores máquinas da indústria, e os seus produtos são sempre de alta qualidade.
As suas máquinas de extrusão são algumas das mais avançadas do mercado, e conseguem lidar
com uma grande variedade de texturas e sabores.
As suas máquinas são também muito fáceis de utilizar, o que as torna perfeitas para negócios de
todos os tamanhos.
Se estiver à procura de uma máquina de extrusão de snacks de milho de qualidade, então não
precisa de procurar mais do que a Howe Corp. As suas máquinas irão certamente satisfazer as suas
necessidades e expectativas.

Sifter Internacional
Uma das empresas de topo que produz extrusoras de folhados de milho é a Sifter International. Esta
empresa foi fundada em 1946 e está sediada em DeKalb, Illinois. A Sifter International produz uma
variedade de extrusoras de folhados de milho que são utilizadas para fazer uma variedade de
snacks, incluindo pipocas, algodão doce, e folhados de milho.
As extrusoras da empresa são algumas das mais populares no mercado porque são capazes de
produzir produtos de alta qualidade a baixos custos. Têm também uma vasta gama de opções
disponíveis, o que facilita aos clientes encontrar a extrusora perfeita para as suas necessidades.
A Sifter International é uma empresa de confiança que está no mercado há mais de 60 anos. Dedica-
se a fornecer produtos e serviços de qualidade aos seus clientes.

Jiangsu Haitel Machinery Co.,Ltd
Jiangsu Haitel Machinery Co.,Ltd é uma empresa líder na produção de máquinas de extrusão de
folhados de milho. Oferecem uma grande variedade de máquinas de extrusão de folhados de milho,
cada uma com as suas próprias características e especificações únicas.
Uma das mais populares máquinas de extrusão de folhado de milho da Jiangsu Haitel Machinery
Co.,Ltd é a série HT-6000. Esta máquina foi concebida para produção de alto volume e pode
manusear grandes quantidades de snacks de folhados de milho de forma rápida e fácil. Tem também
várias características avançadas, como uma operação de um só toque e um sistema de
desligamento automático.
Outra máquina popular de extrusão de folhados de milho da Jiangsu Haitel Machinery Co.,Ltd é a
série HT-5000. Esta máquina é concebida para pequenas empresas e pode produzir até 500 pacotes
por minuto. Tem também várias características inovadoras, como um sistema de alimentação
automática e uma interface de ecrã táctil.
Se procura uma máquina extrusora de snacks de milho de alto volume, fiável, que oferece um
desempenho excepcional e características inovadoras, então deve considerar investir numa máquina
da Jiangsu Haitel Machinery Co.,Ltd.

Fabricante de máquina de fazer Poha
O fabricante de máquinas de extrusão de folhados de milho é uma empresa de renome que fabrica
máquinas de fabrico de peixinhos. A empresa oferece desenhos e opções personalizadas aos seus
clientes para que possam fazer a extrusora de puff snack de milho perfeita para as suas



necessidades.
A empresa tem uma vasta gama de extrusoras que estão disponíveis em diferentes especificações e
configurações, satisfazendo as necessidades de vários utilizadores. As extrusoras desta empresa
são fiáveis e eficientes, e têm sido utilizadas por muitas empresas de topo em todo o mundo.
A empresa oferece uma vasta gama de serviços, tais como apoio pós-venda e assistência técnica
aos seus clientes. Assegura que todos os requisitos dos seus clientes são satisfeitos de modo a
garantir um resultado bem sucedido.

Grupo Romiter
O Grupo Romiter é um dos principais fabricantes de máquinas de extrusão de folhados de milho no
mundo.
O Grupo Romiter fabrica uma variedade de extrusoras de folhados de milho. Estas máquinas são
utilizadas para produzir uma vasta gama de snacks de milho, incluindo kettlecorn, candy corn, e
algodão doce.
As máquinas extrusoras de folhado de milho do Grupo Romiter são algumas das mais avançadas do
mercado. Estão equipadas com tecnologia de ponta que lhes permite produzir snacks de alta
qualidade de forma rápida e eficiente.
As máquinas são também fáceis de utilizar. Qualquer pessoa pode utilizá-las, independentemente da
sua experiência ou nível de habilidade. Isto torna as máquinas extrusoras de snacks de milho do
Grupo Romiter uma grande escolha para empresas de todos os tamanhos.
Se procura uma extrusora de folhados de milho fiável e de alta qualidade, não procure mais do que a
Romiter Group.

Romiter Machinery Co., Ltd.
A Romiter Machinery Co., Ltd. é um fabricante líder de extrusoras de folhados de milho na China.
Romiter Machinery Co., Ltd. é um fabricante líder de extrusoras de folhados de milho na China. A
empresa tem investido fortemente em I&D e desenvolveu tecnologias avançadas de extrusão que
tornam os seus produtos os melhores do mercado.
As suas máquinas extrusoras de folhado de milho são fiáveis e eficientes. São também fáceis de
usar e podem produzir grandes volumes de folhados de milho a baixos custos.
A Romiter Machinery Co., Ltd. é um parceiro de confiança das principais empresas alimentares em
todo o mundo, e fornecem-lhes snacks de folhados de milho de qualidade a preços acessíveis. Os
seus clientes podem contar com a Romiter para fornecer produtos de qualidade que satisfaçam as
suas necessidades e expectativas.


