
120000 unidades / 8 horas Linha de Produção
de Macarrão Instantâneo / Fábrica de
Processamento de Máquina de Fabricação
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 necessidade do cliente

Introdução detalhada :
PARÂMETROS TÉCNICOS PARA LINHA DE PRODUÇÃO INSTANTÂNEA 120000PCS / 8HURS
PROCESSO DE TRABALHO PARA LINHA DE PRODUÇÃO INSTANTÂNEA 120000PCS / 8HURS
O QUE PODEMOS OFERECER AO CLIENTE?
RECURSOS PARA LINHA DE PRODUÇÃO INSTANTÂNEA 120000PCS / 8HURS
O DETALHE PARA LINHA DE PRODUÇÃO INSTANTÂNEA 120000PCS / 8HURS
PERFIL DA EMPRESA DA INDUSTRIAL LOYAL
A linha de produção de macarrão instantâneo de 120000pcs / 8 horas é composta de misturador de
salmoura, dispositivo de medição de salmoura, misturador de eixo duplo, máquina de
envelhecimento de formato redondo, rolo composto, vaporizador de camada única, máquina de
divisão e corte de macarrão redondo (alongamento duplo), fritadeira, máquina de resfriamento ,
transportador e outros equipamentos conectados. Toda a linha é controlada por frequência e
controlada por PLC.
Nossa empresa desenvolve a linha de produção de macarrão instantâneo frie de acordo com a
demanda do mercado. Toda a linha de produção realiza a combinação perfeita de integração
mecânica e elétrica. É o equipamento atual de produção de macarrão instantâneo frito com
tecnologia avançada. Ele pode atender às necessidades dos consumidores por macarrão
instantâneo, mesmo quando eles não conseguem cozinhar convenientemente ou têm tempo
suficiente para comer. É conveniente e não reduz o grau. É um alimento necessário para viagens de
negócios e turismo, pronto para fermentar e comer a qualquer hora. O produto final é redondo,
principalmente em tigela, e o peso do bolo de macarrão é de cerca de 70g (ajustável).
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PARÂMETROS TÉCNICOS PARA LINHA DE PRODUÇÃO
INSTANTÂNEA 120000PCS / 8HURS

Capacidade: Máquina de fazer macarrão instantâneo 120000pcs / 8 horas

Conversor: Customizável

Função: Multifuncional

Instalação: Guia do engenheiro

Voltagem: Customizável

Fonte de aquecimento para secador
contínuo:

Vapor

Palavras-chave:
máquina de macarrão instantâneo ? processo de fabricação de
macarrão instantâneo

PROCESSO DE TRABALHO PARA LINHA DE PRODUÇÃO
INSTANTÂNEA 120000PCS / 8HURS
Esta fábrica de macarrão instantâneo automático também pode ser usada para produzir macarrão
instantâneo não frito, trocando a máquina de fritura, que também pode produzir macarrão
instantâneo de xícara mudando o molde.
O fluxograma de produção:
farinha de trigo, misturador de molho ? máquina de cura ? laminação contínua de compósito ?
macarrão cozido no vapor ? corte de moldura ? dobradura ? fritura ? resfriamento ? embalagem.
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Nós também podemos fornecer máquina de macarrão instantâneo com projeto especial de acordo
com os requisitos especiais dos clientes. Fórmula gratuita, instalação local, projeto de oficina,
serviço de inspeção de máquina são fornecidos, qualquer linha de produção de macarrão
instantâneo mini macarrão instantâneo que faz a máquina automática precisa ser atendida se houver
dúvidas.
.Estrutura e princípio da linha de produção multifuncional de macarrão instantâneo frito
A linha de produção de macarrão instantâneo é composta de misturador de salmoura, dispositivo de
medição de salmoura, misturador de eixo duplo, máquina de envelhecimento, rolo composto,
vaporizador de camada única (multicamadas), máquina de divisão e corte quadrada (e redonda) de
macarrão, fritadeira, máquina de resfriamento, transportador

O QUE PODEMOS OFERECER AO CLIENTE?
1. máquina de macarrão instantâneo 11000/8 horas

2. máquina de macarrão instantâneo 30000/8 horas

3. máquina de macarrão instantâneo 60000/8 horas

4. máquina de macarrão instantâneo 80000/8 horas

5. máquina de macarrão instantâneo 120000/8 horas
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A AMOSTRA DE 120000PCS / 8 HORAS DE LINHA DE PRODUÇÃO INSTANTÂNEA
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RECURSOS PARA LINHA DE PRODUÇÃO INSTANTÂNEA
120000PCS / 8HURS

1. A linha de produção de macarrão instantâneo frito é uma alternativa.

2. Produzindo macarrão instantâneo quadrado, circular ou ambos, alterando partes das configurações.

3. Produzindo várias especificações de bloco de macarrão.

4. Oferecer suporte técnico profissional, serviço pós-venda, solução customizada.
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O DETALHE PARA LINHA DE PRODUÇÃO INSTANTÂNEA
120000PCS / 8HURS

FÁBRICA DO CLIENTE LOYAL DE LINHA DE PRODUÇÃO INSTANTÂNEA DE 120000 PCS /
8HORAS
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PORQUE ESCOLHER-NOS?

PERFIL DA EMPRESA DA INDUSTRIAL LOYAL
A Shandong Loyal Industrial Co., Ltd. é, na verdade, fabricante especialista de equipamentos para
refeições e máquinas para salgadinhos. Desenvolvedores experientes estão nos ajudando cujo
projeto é pesquisar máquinas novas, design para clientes e equipamentos de compensação para
clientes. A solução de 1 dia, bem como 15 equipes de solução pós-venda ajudam nossos clientes a
lidar com todos os erros de nossos dispositivos imediatamente.
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, 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.
 

NOSSO SERVIÇO
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Serviço para pré-venda Serviço de pós-venda

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.

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 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.

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 a
mercadoria não estiver 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?
A: 30% são pagos por T / T como sinal, 70% são pagos por T / T ou L / C antes do envio.
 
Q: Garantia?
A: Em 12 meses.
 
Q: Informações de contato?
A: Qualquer dúvida entre em contato conosco! Bem-vindo ao Loyal.
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