
Linha de produção / linha de produção de
macarrão instantâneo totalmente automático
11000 unidades / 8 horas
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 da máquina de macarrão instantâneo
COMO FAZER NOODLES INSTANTÂNEOS?
Descrição de funcionamento da planta de máquina extrusora de macarrão instantâneo:
Principais características da máquina extrusora de macarrão instantâneo
IMAGENS DE PRODUTOS ACABADOS:
A linha de processamento de macarrão instantâneo, com tecnologia perfeita, estrutura compacta,
design original e desempenho estável, é desenvolvida com base em produtos e requisitos
avançados do mercado mundial. A linha de processamento de macarrão instantâneo pode ser
customizada de acordo com a necessidade do cliente. O investimento na máquina de macarrão
instantâneo é apenas um décimo do equipamento de maior porte, especialmente adequado para
empresas de pequeno porte ou próprias. O macarrão instantâneo corrugado produzido por esta linha
é tenaz, liso e transparente.
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Parâmetros técnicos da máquina de macarrão instantâneo
PARÂMETROS DE MÁQUINAS DE
FABRICAÇÃO DE MACARRÕES
INSTANTÂNEOS DIFERENTES

       

Modelo Poder
Consumo de
vapor

Requisito de
trabalhador

Tamanho

30,000sacos/8h 42KW
1000-
1200KG/H

5pessoas /
turno

L45m*W5m*H2.5m

60,000sacoss/8h 56KW
1200-
1400KG/H

6pessoas /
turno

L49m*W5m*H2.5m

80,000sacos/8h 68KW
1300-
1500KG/H

7pessoas /
turno

L56m*W5m*H2.5m

120,000sacos/8h 83KW
1600-
1800KG/H

8pessoas /
turno

L60m*W6m*H3m

O macarrão instantâneo tornou-se um dos principais alimentos modernos de consumo, pois possui
sabores diversos e convenientes para atender a demanda das pessoas por alimentos.
Nossa empresa é especializada na produção de linha de produção de macarrão instantâneo.
Projetar e fornecer diferentes equipamentos de produtividade, linha de produção de macarrão
instantâneo frito e não frito, para atender aos diferentes tipos de requisitos do cliente. Além disso, a
linha de produção de macarrão instantâneo pode ser personalizada de acordo com a necessidade
específica do cliente.
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COMO FAZER NOODLES INSTANTÂNEOS?
Fluxograma da máquina de macarrão instantâneo
Material de Mistura - Rolagem e Moldagem - Ebulição - Corte e dobra - Fritura - Resfriamento -
Preparar os sacos de aromatizantes - Embalagem

Máquina Aplicação / Uso

Fabricante de massa Misturar farinha e água uniformemente na massa

Máquina de processamento de
rolos

Rolando e moldando a massa em forma de macarrão

Máquina de vapor Macarrão fervente

Máquina de corte
Corte o macarrão cozido em uma forma diferente (redondo ou
quadrado)

Frigideira Macarrão frito fervido para dar forma e sabor delicioso

Resfriador Macarrão frito refrescante

Máquina de embalagem Para embalar o macarrão acabado

Descrição de funcionamento da planta de máquina extrusora
de macarrão instantâneo:
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Operação Descrição

1. Misture na massa
Coloque a farinha preparada e a água, o sal na batedeira e, em seguida, continue a
misturar até que a massa esteja misturada

2. Massa para enrolar A massa passa por vários rolos de rolamento continuamente, para ser uma camada

3. Corte de macarrão
extrudado

Para fazer macarrão curvo, o macarrão é cortado em macarrão curvo por meio de uma
faca instantânea de formação de macarrão

4. Macarrão cru
cozido

O macarrão cru cortado passa por uma longa caixa de vaporização, durante o vapor, a
velocidade da correia transportadora é aumentada e o macarrão é gradualmente
puxado para todo o processo, todo o processamento leva apenas dois minutos

5. Pinte com óleo na
superfície do
macarrão

Pinte a superfície do macarrão com óleo para evitar que a massa grude. O macarrão foi
alongado na etapa anterior, para que o óleo possa ser aplicado de maneira mais
uniforme.

6. Corte em uma
única peça

O macarrão coberto com óleo é cortado por uma faca rotativa, a parte cortada em um
círculo é uma peça. Normalmente, o comprimento do macarrão cortado é de 30 cm,
que é o comprimento mais adequado para as pessoas agarrarem ao comer.

7. Servindo uma única
porção de macarrão

Cada macarrão cortado será colocado individualmente em um filtro perfurado de aço
inoxidável na fritadeira, aguardando para ser frito.

8. Fritar macarrão
Cada pedaço de macarrão é completamente frito a uma temperatura de óleo de 130 ° C
~ 140 ° C para completar o processo de desidratação e endurecimento. O volume de
óleo necessário é de 1200 kg.

9. Processo de
resfriamento

Os bolos de macarrão fritos são muito quentes, precisam ser resfriados em um
refrigerador de ar a 35 ? ~ 40 ?.

Principais características da máquina extrusora de macarrão
instantâneo

ITEM 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA LINHA DE NOODLE INSTANTÂNEO

1
A linha de macarrão instantâneo adota aço inoxidável de grau alimentício, que oferece maior vida útil e
limpeza

2 Todos os motores e peças sobressalentes adotam a marca famosa, para garantir a forte qualidade

3
Máquina de prensagem e modelagem, máquina de corte e máquina de fritura são todas de controle de
frequência.

4 O tamanho do macarrão pode ser ajustado facilmente.

5 Alta automação, operação conveniente, baixo consumo de energia e pequeno espaço.

6 Operação fácil, 3-4 trabalhadores suficientes

7 Estrutura compacta, pegada pequena
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8 O macarrão instantâneo pode ser embalado em um saco ou xícara para venda.

9. Processo de
resfriamento

Os bolos de macarrão fritos são muito quentes, precisam ser resfriados em um
refrigerador de ar a 35 ? ~ 40 ?.

10.Inspecção

Pese primeiro o macarrão, para verificar se está de acordo com os padrões, e
depois verifique se está misturado com metal ou outras substâncias pelo aparelho
de raios-X. A maioria deles também precisa verificar manualmente se o formato do
macarrão é normal.

11. Coloque os sacos de
aromatizantes / sacos de
óleo

Depois que cada bolo de macarrão passa pela máquina de embalagem de material
na esteira, um pacote de tempero é colocado sobre ele.

12. Embalagem de
macarrão instantâneo

O saco de embalagem é marcado com a data de produção por uma máquina em
forma de V, em seguida, o macarrão é embalado e, finalmente, cada lado é dividido
e selado por uma placa de selagem a quente no final da linha de montagem.

13. Inspeção de segunda
qualidade

A superfície embalada deve ser pesada e irradiada por aparelho de raio-X, e a
embalagem deve ser verificada manualmente quanto a vazamentos, deslocamentos,
descoloração e outros problemas.

14. Inspeção de terceira
qualidade (pelo
trabalhador)

Degustação comestível artificial, para detectar se o sabor do macarrão instantâneo é
bom o suficiente.

IMAGENS DE PRODUTOS ACABADOS:
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Aplicação: Macarrão Instantâneo Japonês, Macarrão Instantâneo de Taiwan, Máquina de Macarrão
Yamato, Macarrão Instantâneo China
Podemos fornecer-lhe o equipamento de embalagem de sacos para as estações. Para carregar
tempero em pó e também óleo.

Embalagem
Nós podemos fornecer a você as máquinas de embalagem de sacos para as estações. Para
carregar especiarias em pó e óleo.
Embalagem:
Interior: saco plástico.
Exterior: caixa de madeira (adote a caixa de madeira ou pellets de madeira dependendo da
exigência do cliente).
Envio
Um contêiner de 20 pés ou contêiner de 40 pés

Nosso serviço

Serviço para pré-venda Serviço de pós-venda
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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 de garantia, 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.

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 alimentos para animais de estimação, máquinas para salgadinhos,
máquinas para limpeza e processamento de frutas e vegetais, máquinas para biscoitos, máquinas
para macarrão instantâneo, máquinas para massas, etc. - fabricantes de máquinas para
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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