
Dimensões:.................

Potência:......................
Peso:..............................

Produção:.................... 300 Kg/hora
2.2 kW - 220/380 

3190x1250x1860(CxLxA)

380 Kg

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

) 11 3296-7700 
þ www.incalfer.com.br

07215-230 - Guarulhos - SP - Brasil

Algumas aplicações

Vegetais

LAVADORA DE VEGETAIS DE DUPLO ESTÁGIO

LDE
A Lavadora Contínua de Vegetais LDE efetua dois processos no mesmo equipamento: lava e enxagua todo tipo de vegetais de folha, frutas, 
legumes e hortaliças inteiras ou cortadas. É o equipamento ideal para empresas que elaboram vegetais minimamente processados que ainda 
não atingiram grandes volumes de produção.

O equipamento efetua o primeiro estágio de lavagem com água e sabão nas duas laterais do equipamento mediante o banho com movimentação 
mediante borbulhamento que separa a terra e sujeira dos vegetais.  Tem regulagem do �uxo para controle da pressão para diminuição ou aumento 
do borbulhamento, dependendo do produto a ser higienizado, mediante válvula de acionamento manual.

Tem regulagem de �uxo da água dependendo do produto a ser processado, mediante válvula de acionamento manual.
A Lavadora de Vegetais possui um Sistema de Filtrado para separação de partículas pequenas e insetos de até 2,4mm.
Esteira plástica de saída, para a retirada do produto lavado que permite a passagem da água contribuindo com o �ltrado e separação de 
impurezas. 

O segundo estágio, localizado na parte central do equipamento, tem como �nalidade o enxágue dos vegetais após o processo de lavagem com 
sabão.  Avanço contínuo por sistema de rio que leva o produto na água, de forma contínua até a esteira de saída. A passagem dos produtos dos 
setores laterais para o setor central é feita manualmente pelos operadores.

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

a        Baixo consumo de água.
a        Mínima manutenção e fácil limpeza.

Desenho técnico

Frutas

Legumes
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https://www.incalfer.com.br/equipamentos/lavadora-de-vegetais-de-duplo-estagio/

