
Máquina de fazer comida de lanche para
cornetas de alta capacidade Linha de
produção de máquinas para batatas fritas com
cornetas
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

Certificação 1 ANO

Capacidade CE ISO9001

Material Aço inoxidável 304

Automação Totalmente automatizado

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

Introdução detalhada :
FLUXOGRAMA DA LINHA DE PRODUÇÃO DE MÁQUINAS DE BUGLES ALIMENTARES:
?PARÂMETRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA DA MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS
BUGLE SNACK DE ALTA CAPACIDADE:
AMOSTRA DE IMAGENS DE BUGLE CHIPS FRITADO:
EQUIPAMENTO MATERIAL DE ALTA CAPACIDADE BUGLE SNACK FABRICANTE DE
MÁQUINAS ALIMENTOS BUGLES LINHA DE PRODUÇÃO DE MÁQUINAS:
AS VANTAGENS DE ALTA CAPACIDADE BUGLE SNACK FABRICANTE DE MÁQUINAS
ALIMENTOS BUGLES LINHA DE PRODUÇÃO DE MÁQUINAS:
INTRODUÇÃO DA COMPANHIA
Esta linha atinge o processo mecanizado para a tradicional alimentação artesanal de trigo. Ele não
apenas mantém o sabor crocante e não gorduroso, mas também percebe a inovação infinita da
matéria-prima. Apenas a extrusora de dupla rosca pode realizar o processo de mistura, cozimento,
sopro, modelagem etc. Se equiparmos com máquina de corte sala, máquina de fritar, podemos
produzir salgadinhos salgados, crosta e outros salgadinhos fritos 2D. A máquina de chips de clarim
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fritos é equipada com máquina de processamento de padrões, máquina de moldagem composta,
máquina de fritura, podemos produzir clarins, travesseiros, peixes dourados e outros alimentos 3D
fritos.
A linha de produção de chips fritos usa a técnica de extrusão de dupla rosca para substituir o
processo tradicional de fervura a vapor. Inclui processos de mistura, cozimento, extrusão e
modelagem, dispensando caldeira, processo simples, alta eficiência e pouca poluição. As matérias-
primas podem ser pó de arroz, pó de milho, farinha de trigo individualmente ou uma mistura deles.
Somente trocando os moldes, modelando ou cortando a máquina, os formatos podem ser diversos:
palitos, lascas de nervuras de chapa quadrada, lascas de diamante, lascas onduladas, formas de
travesseiros e cornetas etc. O sabor é bom e não é gorduroso.

FLUXOGRAMA DA LINHA DE PRODUÇÃO DE MÁQUINAS DE
BUGLES ALIMENTARES:
Misturador - Transportador de Rosca - Extrusora de Dupla Rosca - Fritadeira - Fritadeira Contínua -
Máquina Deoiling - Linha de Aromatização
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Nome da maquina Função

Mixer Misture o material, faça uma mistura completa

Parafuso transportador Transporte do material para a extrusora

Extrusora de parafuso duplo Extrusão e sopro

Cortador Corte os produtos

Fritadeira Contínua Fritar o produto

Máquina Deoiling Faça os produtos desengordurados

Linha Aromatizante Misture o tempero com produtos

?PARÂMETRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA DA MÁQUINA DE
FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS BUGLE SNACK DE ALTA
CAPACIDADE:

Modelo Capacidade instalada Poder Capacidade de saída Tamanho(L*W*H)

LY65 88KW 65KW 150-200kg/h 18000x2000x4000mm

LY70 126KW 82KW 200-250kg/h 22000x2000x4000mm

LY70L 126KW 82KW 250-350kg/h 26000x2000x4000mm

Tensão na China: Três fases: 380V / 50Hz, Monofásica: 220V/50Hz.
Podemos fabricá-lo de acordo com a voltagem local dos clientes, de acordo com os diferentes
países.
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AMOSTRA DE IMAGENS DE BUGLE CHIPS FRITADO:
As matérias-primas podem ser pó de arroz, pó de milho, farinha de trigo individualmente ou uma
mistura deles. Somente trocando os moldes, modelando ou cortando a máquina, os formatos podem
ser diversos, como palitos, lascas de nervuras de chapa quadrada, lascas de diamante, lascas
onduladas, formatos de travesseiros e cornetas etc. O sabor é saboroso e não gorduroso.
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A linha de produção de chips Fried Bugles Chips usa farinha de trigo como material principal, que é
extrusada, perfurada em triângulos, formas de peixe e, em seguida, frita e aromatizada. Esses
lanches com sabor crocante, nutrição rica e estrutura digestível são muito populares entre muitas
pessoas em todo o mundo. E o mais importante, o chip de perfuração residual pode ser reutilizado
depois de triturado em pó, o que pode reduzir significativamente o custo de produção.

EQUIPAMENTO MATERIAL DE ALTA CAPACIDADE BUGLE
SNACK FABRICANTE DE MÁQUINAS ALIMENTOS BUGLES
LINHA DE PRODUÇÃO DE MÁQUINAS:
1. Todas as linhas de produção de chips Fried Bugle são feitas de aço inoxidável de qualidade
alimentar
2. Parafuso: Liga de aço (38CrMoAl)
3. A dureza HRC é de cerca de 60-62, com boa capacidade de autolimpeza, sem necessidade de
descarregar ou limpar o cilindro e o parafuso ao assar ou trocar materiais.
4. O cilindro de extrusão é feito de aço carbono, aço 45 com revestimento de aço inoxidável.
5. A caixa de engrenagens possui uma função de lubrificação automática, que pode estender a vida
útil da engrenagem.
6. O cortador é fixado na base da cabeça de roscar e gira através da correia em V.

AS VANTAGENS DE ALTA CAPACIDADE BUGLE SNACK
FABRICANTE DE MÁQUINAS ALIMENTOS BUGLES LINHA DE
PRODUÇÃO DE MÁQUINAS:
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(1) Possui regulação de velocidade de frequência variável e alto grau de automação.

(2) Funciona perfeitamente e tem uma longa vida útil.

(3) É feito de liga de aço e artesanato especial.

(4) Possui um longo tempo de uso, alta pressão e maior vida útil do parafuso.

(5) Tem uma função de autolimpeza, pode ser limpo sem desmontar quando parado.

(6)
Possui sistema de controle automático de temperatura, o que torna o controle de temperatura mais intuitivo
e os parâmetros mais precisos.

NOSSO SERVIÇO E SOLUÇÃO DE TURNKEY
1.) Serviço de consulta antes, durante e após as vendas;
2.) Serviço de planejamento e design de projetos;
3.) Depuração de equipamentos até que tudo esteja funcional;
4.) Gerenciamento do transporte de longa distância dos equipamentos da fábrica do vendedor até o
local indicado pelo comprador;
5.) Treinamento de manutenção e operação de equipamentos pessoalmente;
6.) Novas técnicas e fórmulas de produção;
7.) Fornece garantia completa de 1 ano e serviço de manutenção vitalício.

INTRODUÇÃO DA COMPANHIA
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 para processamento de alimentos em Jinan, os principais
produtos: máquinas para pet food, máquinas para salgadinhos soprados e fritos, máquinas para
limpeza e processamento de frutas e vegetais, máquinas para biscoitos, linha de produção de flocos
de milho, máquinas para macarrão instantâneo, máquinas para 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.
?
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Vendemos nossa fábrica de aperitivos fritos para os países abaixo:
Ásia {Tailândia, Indonésia, Timor Leste, Coreia do Sul, Índia, Bangladesh, Irã, Arábia Saudita,
Turquia, Iraque, Israel, Cazaquistão, Tadjiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão}
África {Nigéria, Benin, Argélia, Egito, Etiópia, Gana, Namíbia, Uganda, Zimbábue}
Europa {Rússia, Bulgária, Ucrânia}
América do Norte e do Sul {Canadá, Brasil, Bolívia}
Oceania {Nova Zelândia}
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ENGENHEIROS DISPONÍVEIS PARA MÁQUINAS DE SERVIÇO 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 remessas de longa distância de equipamentos;
5. Treinamento gratuito de manutenção e operação de equipamentos pessoalmente;
6. Livre novas técnicas e fórmulas de produção;
7. Fornece garantia completa de 1 ano e serviço de manutenção vitalício.
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?
NOSSA HONRA
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 de Patentes
de Tecnologia, desde então, seguimos em frente o controle de qualidade, o desenvolvimento de
novas tecnologias e o melhor atendimento ao cliente.
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