
Dimensões:.................
Peso:..............................
Potência:......................
Produção:....................

3240x1140x1720(CxLxA)
300Kg
3,5 Kw
400 kg/hora de vegetais de folha
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Algumas aplicações

Hortaliças
                            

LAVADORA CONTINUA DE VEGETAIS DE FOLHAS 

HN 510
A Lavadora Hidrodinâmica Contínua de Vegetais de Folhas HN 510, 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.
O equipamento efetua o turbilhonamento, através de jatos injetores de água formando um movimento helicoidal que separam a terra e sujeira dos 
vegetais enquanto produzem o avanço no equipamento.  Regulagem de �uxo para controle da pressão para diminuição ou aumento do 
turbilhonamento 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 formado por 03 �ltros individuais e 
separados para garantir a máxima �ltragem, de acordo ao seguinte detalhe: 
1) Filtro por decantação centrifuga na parte inferior do setor de lavado para separação de partículas e insetos pesados. 
2) Sistema de tambor rotativo de chapa perfurada que mergulha as folhas enquanto contribui com o avanço, separando os insetos e pequenas 
partículas que �utuam.
3) Filtro de tela perfurada para separação de todo tipo de partículas e insetos de até 2,4 mm, mediante tela de chapa perfurada que �ltra 25 
vezes/hora a totalidade da água durante o processo de lavado.
4) Filtro de Discos, que �ltra 25 vezes/hora a totalidade da água separando todo tipo de impurezas e insetos (incluindo pulgões) de até 130 micras
Esteira plástica de saída, para a retirada do produto lavado que permite a passagem da água contribuindo com o �ltrado e separação de impurezas. 
Esta Lavadora de Vegetais pode ser adquirida com os seguintes adicionais:
- Sistema de dosagem automática de sabão.
- Sistema de dosagem automática de cloro.
- Venturi para dosagem de ozônio.
- Sistema de sanitização por luz ultravioleta germicida.

aFiltros para separação de insetos.
aCompacta e de alto rendimento.
a Baixo consumo de água.
a Mínima manutenção e fácil limpeza.

Desenho técnico

Vegetais
                            

Legumes
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https://www.incalfer.com.br/equipamentos/lavadora-continua-de-vegetais-de-folha-hn-510/
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