
A linha de produção de arroz é amplamente
utilizada
Introdução detalhada :
O arroz artificial começou gradualmente a substituir o arroz natural, tornando-se o novo alimento
básico mais popular para os consumidores. O arroz artificial produzido pela linha de produção de
arroz é rico em nutrientes e tem o mesmo sabor do arroz natural. Não é fácil deteriorar-se sob a
condição de armazenamento de longo prazo, que ganhou o reconhecimento da maioria dos
consumidores.
A linha de produção de arroz é amplamente utilizada para produzir muitos tipos de arroz, como
arroz longo, oval, preto, roxo, branco e amarelo, etc. O arroz produzido é de altíssima qualidade, rico
em sabor e nutrição. A linha de produção ainda está em contínua pesquisa e desenvolvimento.
Fornecerá aos consumidores mais tipos de arroz artificial em um futuro próximo.

A razão pela qual o equipamento de arroz artificial pode processar e produzir uma variedade tão rica
de arroz artificial é por causa de sua tecnologia de produção muito avançada. Os engenheiros
desenvolvem a linha de produção depois de combinar a tecnologia de produção mais avançada
globalmente, pesquisando alguns problemas práticos encontrados por muitos fabricantes na
produção e fazendo os ajustes correspondentes.
O método de processamento é complexo e cada etapa de produção é muito rigorosa para garantir
que o arroz artificial produzido seja de alta qualidade.
O processo de produção da linha de produção de arroz:
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1. Misturar as matérias-primas no liquidificador, adicionar vários elementos nutricionais e misturá-los
bem.
2. Na extrusora, as matérias-primas são extrudadas e infladas para formar grânulos de arroz.
3. A vibração de alta velocidade da peneira vibratória separa as partículas de arroz e evita que
fiquem grudadas.
4. O processo de secagem é realizado no secador.
5. A linha de transporte de resfriamento realiza um tratamento de redução de temperatura, e o arroz
artificial após o resfriamento não é fácil de retornar à umidade, e a qualidade é superior.
6. Embalagem.

A linha de produção aplica a tecnologia de extrusão líder mundial na produção de arroz artificial, o
que torna o arroz artificial produzido muito satisfatório em termos de sabor e conteúdo nutricional,
por isso é reconhecido por muitos fabricantes e se tornou o maquinário de alimentos líder na
indústria.
A linha de produção de arroz é feita de aço inoxidável de qualidade alimentar e componentes de
marcas internacionalmente conhecidas, que tem qualidade muito estável e não é fácil de danificar
durante o uso e fácil de limpar. A linha é razoavelmente projetada, com uma estrutura de sistema de
blocos de construção, pegada pequena e alto grau de automação, o que pode ajudar os fabricantes
a melhorar ainda mais a eficiência da produção e ganhar um mercado mais amplo.
A fim de permitir que mais fabricantes reduzam a pressão de custo, os engenheiros da linha de
produção do Rice controlaram efetivamente o custo de produção após repetidos testes de pesquisa
e desenvolvimento. Também pode garantir qualidade para a maioria dos fabricantes. O baixo custo
de investimento para os fabricantes significa que eles podem ser mais competitivos. A linha de
produção pode trazer uma escala de mercado ideal para a maioria dos fabricantes e é a melhor
escolha para os fabricantes reduzirem os custos de produção e melhorarem o conhecimento da
marca.


