
www.sanovogroup.com

 سانوو6-5فلکس لودر 

سیستم بارگذاري تخم مرغ
/ ساعت می باشد.این  کارتن270 تا 80 سانوو یک لودر تخم مرغ قوي و بسیار انعطاف پذیـر با ظرفیت 6-5فلکس لودر 

لودر با تمرکز بر بهداشت و شستشوي آسان،براي هر دو محیط مرطوب و خشک مناسـب می باشد. این امر باعث بهینه 

بودن این لودر براي هر دو ماشین گرید و تخم مرغ شکن می شود. این لودرامکان استفاده از هر دو نوع شانه( کاغذي و 

پلاستیکی) بدون تغییر و یا تنظیم است.

 کارتن در ساعت270-80ظرفیت : *

 تخم مرغ در ساعت)48.600 تا 14.400(

سیستم دمنده مجهز به پمپ وکیوم*

استفاده همزمان شانه کاغذي و پلاستیکی بدون*

نیاز به تنظیمات

طراحی بهداشتی با در نظر گرفتن قطعات اصلی*

از نوع استنلس استیل

جمع آوري شانه هاي خالی شده از تخم مرغ*

آپشن

 براي شانه به شانه نمودن کارتن هاي تخم مرغ تجهیزات

شستشو و نظافت

شستشوي دستی به دلیل طراحی  ویژه و مناسب به 

راحتی قابل انجام می باشد . 

علاوه بر آن امکان شستشوي کانال هاي وکیوم براي 

ساکشن هاي لودر با آب تمیز به صورت خودکار وجود 

دارد.

قدرتمند و دقیق

با طراحی استنلس استیل کلیه قطعات اصلی این دستگاه ، فلکس لودر سانوو امکان استفاده در محیط هاي سخت و 

نامناسب را دارا می باشد . قابلیت راندمان و اطمینـان بالا بوسیله تکنولوژي سروو درایو تضمین شده است .

انعطاف پذیري بالا در محیط هاي خشک و مرطوب

طراحی بهداشتی و انتخاب قطعات با کیفیت بالا باعث ایده آل بودن فلکس لودر سانوو بـراي محـیط هاي خـشک و 

مرطوب می شود . این دستگاه با انواع تنظیمات استاندارد و ویژگی هاي مختلف به راحتی با خط تولید شـما سازگار 

می شود. کلیه عملیات این لودر از یک صفحه نمایش لمسی ساده به آسانی کنترل می گردد.

هزینه پایین عملیات

فلکس لودر سانوو به نحوي طراحی شده است که با هزینه بسیاـر کم تعمیر و نگهداري عملکـرد بسیار بالایـی دارد. اغلب 

قسمت هاي این ماشین از استنلس استیل ساخته شده تا هزینه هاي تعمیرات و نگهداري را به حداقل برساند . علاوه بر این     

لودر به سیستم جریان هواي معکـوس مجهز شده  که در این سیسـتم از یک وکیوم پمپ دمنده استفاده شده است که این    

باعث جلوگیري از هزینه هاي بالاي تولید هواي فشرده می گردد.

شانه جمع کن و سیستم شناسایی تخم مرغ هاي باقیمانده در شانه 

با توجه به سفارش مشتري لودرهاي سانوو مجهز به شانه جمع کن اتوماتیک می شوند که در دو بخش ، شانه هاي بدون       

تخم مرغ جداگانه از دستگاه خارج شده و روي هم قرار می گیرد و همـچنین شانـه هایی که بـه هر دلیلی ( چسپـیدن           

   تخم مرغ ) تخم مرغ در آن ها باقی مانده اسـت در قسمـت جداگانه اي براي جـداسازي دستی تخم مرغ از شـانه قرار         

         می گیرند.  

ایمنی و خدمات

کلیه محصولات و سیستم هاي سانوو مطابـق

بااستانداردها و ایمنی صنـایع طراحی وتولید

می گردند. یک سازمان جامع خدمات پس از

 فروش بـراي راهنمـایی جهـت برنامـه هاي

 صحـیح نگـهداري و ارائـه قـطعات یـدکی

همیشه در دسترس می باشد .
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