
Preste atenção a esses problemas ao usar a
linha de produção de alimentos para peixes
Introdução detalhada :
O desenvolvimento da indústria de aquicultura trouxe a indústria de alimentos para peixes a um
período de rápido desenvolvimento. A demanda do mercado aumentou drasticamente e os
fazendeiros têm requisitos mais elevados para a qualidade da alimentação dos peixes. Somente alta
qualidade e baixo preço podem minimizar o crescimento de peixes. Apenas a ração para peixes do
futuro pode ser mais popular no mercado.
Como um fabricante experiente de rações, entendemos profundamente que garantir a qualidade é a
única maneira eficaz de garantir o tamanho do mercado. Portanto, depois de visitar e investigar,
decidimos atualizar nosso equipamento e, finalmente, decidimos usar a Linha de Produção de
Alimentos para Peixes para a produção.
A linha de produção de alimentos para peixes tem muitas vantagens significativas:
1. A linha de produção é composta por uma variedade de equipamentos diferentes, com métodos de
correspondência flexíveis e o sistema de estrutura modular é muito conveniente para instalação e
desmontagem.
2. É feito de aço inoxidável de qualidade alimentar, que é duradouro e durável.
3. O equipamento é fácil de operar e pode ser produzido sem pessoal técnico de ponta.
4. Pode ser aplicado a uma variedade de matérias-primas e pode ser processado para produzir uma
variedade de alimentos para animais, que tem uma ampla gama de usos.
5. Todos os acessórios são feitos de componentes de marcas de renome internacional, com
qualidade estável e operação estável.

A linha de produção de alimentos para peixes tem muitas vantagens incomparáveis dos
equipamentos tradicionais. Isso pode nos trazer muitas mudanças na produção e no processamento
reais. Seu desempenho pode ser maximizado na produção real, mostrando uma superioridade muito
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poderosa.
A fim de permitir que mais fábricas de processamento de alimentos selecionem o equipamento mais
adequado, o fabricante também produziu uma variedade de modelos diferentes para que todos
pudessem escolher.
Modelo e especificação da linha de produção de alimentos para peixes:

Modelo Voltagem Poder Saída Mão de obra
necessária

Tamanho

01 220/380V 60kw 100-160kg/h 1-2? 1.5*0.8*1.4m
02 220/380V 120kw 200-280kg/h 1-2? 1.6*0.9*1.5m
03 220/380V 150kw 260-350kg/h 1-2? 1.7*1.0*1.6m
04 220/380V 200kw 300-380kg/h 1-2? 1.8*1.1*1.7m
05 220/380V 250kw 350-450kg/h 1-2? 1.9*1.2*1.8m

A linha de produção de rações para peixes é composta por um misturador, uma rosca
transportadora, uma extrusora dupla-rosca, uma secadora, uma linha de temperos, uma linha de
resfriamento e uma máquina de embalagem. O uso do equipamento é flexível. Se você acha qual
dos equipamentos é particularmente bom, você pode apenas comprar este equipamento, é claro,
você também pode entrar em contato com o fabricante para customização, e o serviço do fabricante
é muito completo.
No processo de uso, somente adotando o método correto de uso e manutenção razoável, o tempo
de uso da linha de produção de alimentos para peixes pode ser amplamente estendido.

Preste atenção a estes problemas ao usar a linha de produção de alimentos para peixes:
A limpeza regular, incluindo limpeza simples diária e limpeza completa mensal, etc., a limpeza pode
efetivamente reduzir o acúmulo de matéria estranha, pode efetivamente reduzir o desgaste do
equipamento, não só pode efetivamente estender o tempo de uso do equipamento, mas também
mantenha-o sempre limpo e higiênico. A ração produzida possui um padrão de qualidade
relativamente alto.



Para inspeção e manutenção, o equipamento terá inevitavelmente algum desgaste e outras falhas
durante a operação de longo prazo do equipamento. Inspeções regulares, adição de óleo lubrificante
e substituição de peças gastas podem estender com eficácia a vida útil do equipamento.
A linha de produção de ração para peixes é uma linha de produção muito econômica. Depois de
usar esta linha de produção, nossa eficiência de produção e qualidade de produção foram
garantidas. Como fabricante líder de rações na indústria, ganhamos um mercado mais amplo e
perspectivas de desenvolvimento.
Usaremos a linha de produção de ração para peixes por muito tempo, e esperamos que os
fabricantes possam desenvolver mais equipamentos com desempenho superior para nos
proporcionar mais comodidade!


