
Potência:......................

Dimensões:.................

Produção:....................

Peso:.............................. 513Kg
3430x1080x1910(CxLxA)

3,8kW – 220/380V Trifásica
700 kg/hora de vegetais de folha

þ www.incalfer.com.br

07215-230 - Guarulhos - SP - Brasil
) 11 3296-7700 

R. Manuel de Jesus Fernandes, 172 - Jd Santo Afonso 

Algumas aplicações

Frutas

LAVADORA CONTÍNUA DE VEGETAIS
COM BORBULHAS

LB700

O equipamento possui um Sistema de Filtrado para separação de partículas pequenas e bichos formado por 03 �ltros individuais e separados para garantir 
a máxima �ltragem, de acordo ao seguinte detalhe: 

A Lavadora Continua de Vegetais com Borbulhas lava todo tipo de vegetais de folha, frutas, legumes e hortaliças inteiras ou cortadas. É o equipamento ideal 
para empresas que elaboram vegetais minimamente processados em grande escala.

Sistema de lavagem por borbulhamento realizado através da injeção de ar, formando um movimento que promove, com e�ciência, a lavagem e avanço do 
produto dentro do equipamento. 
Regulador de �uxo de ar, para controle da pressão para diminuição ou aumento do borbulhamento dependendo do produto a ser processado.

a) Filtro por decantação na parte inferior do setor de lavado para separação de partículas e insetos pesados. 

c) Filtro Continuo de tela perfurada para separação de todo tipo de partículas e insetos de até 2 mm, mediante chapa perfurada inclinada que �ltra a 
totalidade da água durante o processo de lavado.

Esta lavadora pode ser fornecida com Sistema de Dosagem Automática de Sabão composto por bomba peristáltica com regulador de velocidade digital, 
acionada por temporizador, para determinar a cada quanto tempo será efetuada a dosagem do produto. Esteira plástica de saída para a retirada do 
produto lavado que permite a passagem da água contribuindo com o �ltrado e separação de bichinhos e impurezas.

b) Sistema de tambor rotativo de chapa perfurada que mergulha as folhas enquanto contribui com o avanço, separando os insetos e pequenas partículas 
que �utuam.

Desenho técnico

Vegetais

a   Baixo consumo de água.

a   Filtros para separação de insetos.
a   Compacta e de alto rendimento.

a   Mínima manutenção e fácil limpeza.

https://www.incalfer.com.br/equipamentos/lavadora-continua-de-vegetais-com-borbulhas-lb700/

