
Linha de produção de ração para peixes com
baixa eletricidade Máquina de pelotização de
ração para peixes de gato
Especificações :

Preço Contate-Nos

Marca LOYAL

Local de origem Shandong China

Quantidade Min.Order 1

Condições de pagamento T/T,L/C,D/P

Capacidade de fornecimento 20 dias

Detalhe da Entrega 20 dias - 35 dias

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

Automação Totalmente automatizado

Demonstração de teste Bem-vindo a nos visitar a qualquer momento para demonstração de máquinas

Certificação CE BV ISO 9001

Material Aço inoxidável 304

Garantia 1 ANO

Introdução detalhada :
DESCRIÇÃO DETALHADA DA MÁQUINA DE PELLET DE ALIMENTAÇÃO DE PEIXES DE BAIXA
ELETRICIDADE PARA FARINHAS DE PEIXES
FLUXOGRAMA DE LINHA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE PEIXES DE REFEIÇÃO DE
PEIXES DE BAIXA ELETRICIDADE
PARÂMETROS TÉCNICOS DA BAIXA ELETRICIDADE FARINHA DE PEIXE LINHA DE
PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE PEIXES GATOS MÁQUINA DE PELLET DE ALIMENTAÇÃO
DE PEIXES
DIFERENTE MODELO DE MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE PEIXE PARA
VENDA
VANTAGENS DA MÁQUINA DE PELLET DE ALIMENTAÇÃO DE PEIXES GATOS
IMAGEM DETALHADA DO EQUIPAMENTO PRINCIPAL DA LINHA DE PRODUÇÃO DE
ALIMENTAÇÃO DE PEIXES DE REFEIÇÃO DE PEIXES DE BAIXA ELETRICIDADE
APLICAÇÕES DA MÁQUINA DE PELLET DE ALIMENTAÇÃO DE PEIXES DA LINHA DE
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE PEIXES DE BAIXA ELETRICIDADE PARA PEIXES
INTRODUÇÃO DA LOYAL
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A linha de produção de ração para peixes adota equipamento extrusor de dupla rosca para atender
às necessidades de rações flutuantes e que afundam. Os pellets de ração aquática avançados
produzidos são amplamente utilizados em vários peixes, camarões, caranguejos, lagostas, etc. O
processo de produção da extrusora de alimentos pode produzir pellets de ração para peixes
flutuantes e que afundam ao mesmo tempo. Além disso, você pode alterar o grau de extrusão para
afetar o tempo de flutuação. As bolas de peixe feitas à máquina podem flutuar na água por mais de
24 horas.
A linha de produção automática de ração para peixes em aço inoxidável é composta por sistema de
alimentação, sistema de extrusão, sistema de corte rotativo, sistema de aquecimento, sistema de
transmissão e sistema de controle. A máquina de ração para peixes adota tecnologia avançada de
extrusão de dupla rosca, usa alta temperatura e alta pressão para amadurecer e expandir o material
e concluir todo o processo de uma só vez. O host adota a regulação da velocidade de conversão de
frequência para garantir a estabilidade do processo de produção. A ração para peixes tem novas
formas, cores vivas, vários tipos, naturais e realistas, sabor delicado, nutrição balanceada e são
amplamente utilizadas em matérias-primas.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA MÁQUINA DE PELLET DE
ALIMENTAÇÃO DE PEIXES DE BAIXA ELETRICIDADE PARA
FARINHAS DE PEIXES

 Matérias-primas

A maioria dos alimentos para peixes de água doce inclui proteína animal e vegetal. A
proteína vegetal adota farinha de milho, farinha de arroz, farinha de trigo, farinha de
soja, pó de bolo de amendoim. A proteína animal adota farinha de peixe, farinha de
camarão, farinha de caranguejo, farinha de peixe manga e assim por diante. Você pode
adicionar outros ingredientes de acordo com os requisitos locais.
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Tensão da linha de
produção de
alimentos para
animais de estimação

Três fases da linha de produção de alimentos: 380V / 50Hz, Monofásico: 220V / 50Hz
na China, podemos fazer de acordo com a tensão local dos clientes em diferentes
países.

Produtos Diferentes formas podem ser fornecidas de acordo com a mudança dos moldes.

Capacidade 120-150kg/h, 200-250kg/h, 300-500kg/h, 800-1000kg/h,etc.

Material da Máquina Todas as máquinas da linha de processamento são feitas de aço inoxidável.

FLUXOGRAMA DE LINHA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO
DE PEIXES DE REFEIÇÃO DE PEIXES DE BAIXA
ELETRICIDADE
Misturador - Transportador de parafuso - Extrusão de parafuso duplo - Transportador de ar -
Secador - Hoister - Máquina de tempero

PARÂMETROS TÉCNICOS DA BAIXA ELETRICIDADE
FARINHA DE PEIXE LINHA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO
DE PEIXES GATOS MÁQUINA DE PELLET DE ALIMENTAÇÃO
DE PEIXES
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DIFERENTE MODELO DE MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE
ALIMENTAÇÃO DE PEIXE PARA VENDA

Modelo Saída Tamanho (L*W*H)

FFE-65-1 120--150kg/h 22500x1200x2200mm

FFE-70-1 200-250kg/h 25000x1500x2200mm

FFE-85-1  300-600kg/h 30000x3500x4300mm

FFE-90-1 1000-1200kg/h 40000x2400x4000mm

FFE-95-2 1000-1500kg/h 40000*3000*4000mm

FFE-115-3 2T-3Tg/h 42000x3000x4000mm

FFE-130-3  4T-5Tkg/h 46000*3000*4000mm

A função da máquina extrusora é alterar o peso da ração, para fazer ração extrusada flutuante, de
afundamento e afundamento lento. O fabricante da máquina extrusora usa máquina extrusora de
ração para peixes para produzir ração flutuante para peixes, ração para peixes que afunda, etc.
Fabricantes de extrusora de ração para desenvolver tecnologia e receitas para a aquicultura. Os
produtos podem ter diferentes formas, sabor único, rico Faça ração para peixes diferentes, como
truta, pregado, bacalhau, linguado, cauda amarela, robalo, dourada, tilápia, peixes de aquário, peixe
dourado, camarão, camarão etc. As máquinas extrusoras de alimentos para peixes são projetadas
para produzir rações que atendam às necessidades nutricionais de peixes e outros animais
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aquáticos, com controle preciso de tamanho e densidade, respeitando os mais altos padrões de
qualidade da água.

VANTAGENS DA MÁQUINA DE PELLET DE ALIMENTAÇÃO DE
PEIXES GATOS

1 Melhore a palatabilidade dos alimentos para animais de estimação.

2 Altere ou melhore o valor nutricional dos alimentos para animais de estimação.

3 Melhore a digestão dos alimentos para animais de estimação e a taxa de absorção.

4 Alterar a forma e a estrutura dos alimentos para animais de estimação, tornando-os mais fáceis de comer.

5
Altere o conteúdo de diferentes indicadores nutricionais de alimentos para animais de estimação, então ele
pode reduzir a umidade dos alimentos para animais de estimação para estender o tempo de vida dos
alimentos para animais de estimação.

6
Alterar a densidade aparente dos alimentos, granulação por extrusão, briquete, a fim de aumentar a
densidade aparente dos alimentos.

7
Elimine todos os tipos de fungos, salmonelas e outras substâncias nocivas para melhorar a segurança dos
alimentos para animais de estimação.

8
Vasta gama para gatos, cães, raposas, visons, macacos, porcos, ovelhas, coelhos, peixes, camarões, aves,
gado, pássaros, etc.

IMAGEM DETALHADA DO EQUIPAMENTO PRINCIPAL DA
LINHA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE PEIXES DE
REFEIÇÃO DE PEIXES DE BAIXA ELETRICIDADE
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Esta linha de produção de ração para peixes confere ração para animais de estimação com uma
forma inovadora, sabor e cor únicos. Pode atender outras necessidades do mercado moderno por
muitas características superiores, como fórmula nutricional científica e fácil assimilação. E esta linha
também pode fazer o recheio tubular de rações, será mais popular entre os animais de estimação
modernos.

APLICAÇÕES DA MÁQUINA DE PELLET DE ALIMENTAÇÃO
DE PEIXES DA LINHA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE
PEIXES DE BAIXA ELETRICIDADE PARA PEIXES
A máquina automática flutuante para fabricação de ração para peixes é aplicada para produzir
rações para peixes de diferentes formas secas e úmidas (peixes de estimação, peixes de cultura,
etc.). O grau de sopro pode ser ajustado para produzir ração flutuante de alta qualidade ou tipo de
ração que afunda. Também pode produzir ração para cães, gatos, pássaros, etc.
De acordo com a produção diferente, a linha de produção de ração para peixes também tem uma
variedade de configurações. A máquina de ração para peixes ajusta os parâmetros do processo de
temperatura, umidade e matérias-primas para produzir partículas de alimentos com novas formas,
sabor rico e nutrição balanceada, que são adequadas para os gostos de diferentes animais de
estimação. Nossas máquinas de ração para peixes são vendidas para mais de 30 países e regiões,
incluindo América do Sul, Rússia, Brasil, Tajiquistão, Austrália, Etiópia, Argélia, etc.
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INTRODUÇÃO DA LOYAL
Somos uma fábrica confiável localizada na bela cidade de Jinan, na China.
Temos um sistema de gestão completo ISO9001
Somos o maior fabricante de máquinas de processamento de alimentos em Jinan, os principais
produtos: máquinas de alimentos para animais de estimação, máquinas de lanches, máquinas de
limpeza e processamento de frutas e vegetais, máquinas de biscoitos, máquinas de macarrão
instantâneo, máquinas de massas, etc. fabricantes de máquinas de 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 pós-venda de alta qualidade
1. Será fornecido o mapa de distribuição solicitado pelo comprador.
2. O manual de operação do processo será fornecido após a entrega.
3. Fornece garantia completa de 1 ano e serviços de manutenção vitalícia.
4. As peças sobressalentes frágeis gratuitas serão enviadas com a caixa de embalagem.
5. A primeira instalação pode ser concluída pelo engenheiro equipado.
Serviços de engenharia para serviços de maquinário no exterior
1. Fornecer serviço de consulta gratuito antes, durante e após a venda.
2. Serviços gratuitos de planejamento e design de projetos.
3. Depuração gratuita do equipamento até que tudo esteja normal.
4. Manutenção gratuita de equipamentos e treinamento de operação pessoal.
6. Fornece novos processos de produção e fórmulas gratuitas.
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