
Máquina para fazer salgadinhos de farinha de
trigo 200KG / H, Máquina de Snack Sticks
Snack Frito Massa de Trigo
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

Serviço pós-venda prestado Engenheiros disponíveis para fazer manutenção de máquinas no exterior

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

Automação Totalmente automatizado

Certificação CE BV ISO 9001

Material Aço inoxidável 304

Introdução detalhada :
DETALHE DO PRODUTO DE MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE SNACK DE FARINHA DE TRIGO
200KG / H, STICKS SNACK MACHINE DE MASSA DE TRIGO FRITADO
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE SNACK DE FARINHA DE
TRIGO DA LEAL 200KG / H, STICKS MÁQUINA DE SNACK DE MASSA DE TRIGO FRITADA DE
TRIGO:
COMO PROCESSAR OS DOUGH SNACK CHIPS?
PARÂMETROS DO PRODUTO DE 200KG / H MÁQUINA DE FAZER SNACK DE FARINHA DE
TRIGO, STICKS SNACK DE MASSA DE TRIGO FRITADA MÁQUINA DE SNACK DE FARINHA DE
TRIGO:
QUE PRODUTOS PODEM FAZER A MÁQUINA DE FARINHA DE FARINHA DE TRIGO 200KG / H
DA LOYAL?
AS VANTAGENS DA MÁQUINA DE FAZER SNACK DE FARINHA DE TRIGO 200KG / H, STICKS
MÁQUINA DE SNACK DE MASSA DE TRIGO FRITADA:

DETALHE DO PRODUTO DE MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE
SNACK DE FARINHA DE TRIGO 200KG / H, STICKS SNACK
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MACHINE DE MASSA DE TRIGO FRITADO
A linha de produção de salgadinhos de massa frita é para processar massa com farinha de trigo e,
em seguida, moldar e cortar a casca para formar produtos. Depois de serem prensados por rolos de
aço inoxidável, eles podem ser cortados separadamente em formas de travesseiro ou bastão e
expandidos por fritura. Depois disso, podem ser misturados com sabores e secos até se tornarem
apetitosos e um petisco. A linha de processamento de salgadinhos à base de farinha de trigo frito é
razoavelmente projetada e convenientemente operada. Com a função de fermentação e secagem.
Os formatos dos produtos mudam e ficam crocantes e deliciosos depois de fritos e aromatizados.
Não precisa de secador, processo simples, menos investimento. É a melhor escolha para empresas
de médio porte.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA DE
FABRICAÇÃO DE SNACK DE FARINHA DE TRIGO DA LEAL
200KG / H, STICKS MÁQUINA DE SNACK DE MASSA DE
TRIGO FRITADA DE TRIGO:

1 Estrutura simples do tipo linear, de fácil instalação e manutenção.

2
Adotando componentes avançados de marca mundialmente famosa em peças pneumáticas, peças elétricas
e peças de operação.

3 Manivela dupla de alta pressão para controlar a abertura e o fechamento da matriz.
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4 Rodando em alta automatização e intelectualização, sem poluição.

5
Aplique um linker para conectar-se ao transportador de ar, que pode ser conectado diretamente à máquina
de enchimento.

COMO PROCESSAR OS DOUGH SNACK CHIPS?
FLUXOGRAMA DA LINHA DE PRODUÇÃO DE SNACK DE MASSA FRITADA:
Misturador de farinha ? Esteira ? Folha ? Esteira de resfriamento ? Alimentador vibratório ?
Fritadeira contínua ? Esteira de remoção de óleo e resfriamento ? Linha de tempero
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1. Folha nova com 6 rolos de impressão, faça a folha com espessura uniforme e superfície lisa.
2. Novo aquecedor de temperatura estável multicamadas, obtenha um bom estado de fermentação
antes de fritar.
3. Lâmina de corte recentemente projetada com velocidade ajustável para fazer com que o
comprimento do produto final possa ser ajustado.
4. Transportador recém-projetado, sem vazamento e antiaderente.
5. Fornecimento automático de óleo e sistema de controle de temperatura para a fritadeira para
garantir variações estáveis de temperatura.
6. Toda a linha é fácil de operar.

PARÂMETROS DO PRODUTO DE 200KG / H MÁQUINA DE
FAZER SNACK DE FARINHA DE TRIGO, STICKS SNACK DE
MASSA DE TRIGO FRITADA MÁQUINA DE SNACK DE
FARINHA DE TRIGO:

MODELO Poder instalado Consumo de energia Saída Tamanho(L*W*H)

LYM-E(aquecimento elétrico) 60KW 50KW 150-200kgh 1200*800*1800mm

LYM-G(aquecimento a gás / diesel) 12L/H 8-12L/H 150-200kgh 1200*800*1800mm
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QUE PRODUTOS PODEM FAZER A MÁQUINA DE FARINHA DE
FARINHA DE TRIGO 200KG / H DA LOYAL?
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A linha pode fazer diferentes tipos de salgadinhos fritos usando farinha de milho, farinha de arroz,
farinha de trigo, startch, farinha de batata e farinha de outros grãos, etc. como matérias-primas
baseadas na modelagem da folha em diferentes formas. Os produtos acabados são muito crocantes,
saborosos e com menos óleo.

AS VANTAGENS DA MÁQUINA DE FAZER SNACK DE
FARINHA DE TRIGO 200KG / H, STICKS MÁQUINA DE SNACK
DE MASSA DE TRIGO FRITADA:
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1
Fritadeira de aquecimento elétrico é usado o mais comum de máquina de fritar, ele usa o aquecimento
elétrico, limpeza, segurança, saúde e proteção ambiental verde.

2
A temperatura do óleo atinge o controle totalmente automático, a faixa varia de temperatura normal a 230ºC,
mas não pode exceder 230ºC.

3
A máquina de fritura usa o design de óleo puro, sem óleo, o tempo total de fluxo de óleo melhora,
economizando custos de produção.

4
A máquina de fritar é projetada com sistemas de filtragem dinâmica de diesel, quando a máquina de fritar
funciona, ela pode ser filtrada automaticamente.

5 O tempo de fritura pode ser controlado e ajustado a velocidade intencionalmente de acordo com o processo.

6
A máquina de fritura com desenho de correia em rede de camada dupla é usada para uma variedade de
alimentos fritos.

7
A máquina de fritar é projetada com sistemas de grade de movimentação, a grade de rede como um todo
pode ser levantada para facilitar a limpeza.

MAIS DETALHES DA MÁQUINA DE SNACK DE STICKS SNACK
DE MASSA DE TRIGO FRITADA DE TRIGO:
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NOSSO SERVIÇO
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Serviço para pré-venda Serviço de pós-venda

1. Fornecer parâmetro técnico
2. Layout de 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. Gráfico de alocação conforme solicitação do
comprador será fornecido.
2. O manual de operação será fornecido após o
envio.
3. Um ano de garantia, manutenção vitalícia com
preço de custo.
4. Peças sobressalentes quebradas fáceis grátis
serão enviadas com o recipiente.
5. A primeira instalação pode ser feita pelo
engenheiro.
6. Treinamento de trabalhadores na fábrica do
cliente.

INTRODUÇÃO DA EMPRESA

Shandong Loyal Industrial Co., Ltd. está localizada na bela cidade (Spring City) na província de
Shandong na China. Nossa empresa é uma manufatura profissional de máquinas alimentícias com
muitos anos de experiência.
Nossa empresa oferece uma variedade de produtos que podem atender às suas demandas de
variedade. Sempre tentamos nosso melhor para satisfazer as necessidades potenciais de nossos
clientes. Nossa empresa está sinceramente disposta a cooperar com empresas de todo o mundo a
fim de realizar uma situação ganha-ganha, uma vez que a tendência da globalização econômica se
desenvolveu com força irresistível.
Com o desenvolvimento de nossa empresa, nossos produtos foram exportados para mais de oitenta
países, como Estados Unidos, Polônia, Canadá, México, Brasil e assim por diante.
Nos esforços incessantes de todos os funcionários, esperamos que nossos produtos e serviços
possam ajudá-lo a alcançar o objetivo de carreira pessoal. Gostaríamos de usar nossa sinceridade e
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entusiasmo para nos tornarmos seu parceiro de longa data e amigo íntimo desde nosso primeiro
toque.
Bem-vindo ao visitar nossa fábrica!

A marca Loyal era bem conhecida no mercado global e nacional, e é vendida para mais de 50
países e regiões, com sistema ISO, certificado SGS, 10 certificados CE e 25 patentes em Patentes
de Tecnologia, desde então, seguimos em frente o controle de qualidade, o desenvolvimento de
novas tecnologias e o melhor atendimento ao cliente.
NOSSA HONRA
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