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OptiBreakerتخم مرغ شکن سري

OptiBreaker 6 185 66,600

FlexLoader 5-6 135 48,600

OptiLoader 6 150 54,000

JW 6 185 66,600

OptiBreaker 8 250 90,000
OptiLoader PLUS 12 250 90,000

JW 8 250 90,000

OptiBreaker 12 375 135,000
OptiLoader PLUS 12 375 135,000

JW 12 375 135,000

OptiBreaker PLUS 16 533 191,880 OptiLoader PLUS 18 533 191,880

OptiBreaker PLUS 18 600 216,000 OptiLoader PLUS 18 560 201,600

ایمنی و خدمات

کلیه محصولات و سیستم هاي سانوو مطابق      

بااستانداردها و ایمنی صنایع طراحی وتولید

می گردند. یک سازمان جامع خدمات پـس       

 فروش براي راهنمایی جهـت برنامـه هاي     از 

صحـیح نگـهداري و ارائـه قـطعات یـدکی

همیشه در دسترس می باشد .
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اي با ظرفیت و عملکرد تولید باال طراحی شده اند.ھ ھ ترین تکنولوژي جداسازي براي کارخانھ پیشرفتھاي سانوو با ارائھ اوپتی بریکر

اوپتی بریکر قسمتی از خط فراوري تخم مرغ سانوو است که معرفی تلفیق هنر و صنعت در تجهیزات فراوري تخم مرغ می باشد، که 

عملیات بارگذاري، شستشو، شکستن و جدا سازي آن از ترکیب آخرین و پیشرفته ترین فن آوري انجام می گـردد. به طور سنتـی، 

اي فرایند تولید بهینه سازي شده اند.خط تمام اتوماتیک ھ ھتمرکز بر سرعت و ظرفیت بوده است، ولی در خط اوپتی سانوو تمام جنب

یچ اپراتوري نیاز ندارد(به جز ایاالت متحده امریکا وکانـادا). و در پایان عملیـات تولید شستشـو بوسیله ھاست و در طول تولید به 

سیستم هاي خودکار شستشو انجام می گردد.

CIP
 CIPاوپتی بریکرهاي سانوو مجهز به سیستم 

براي شستشو می باشند. تمام تجهیزات خـط 

تخم مرغ شکن شامل لودر ، تخم مرغ شـور ، 

تخم مرغ شکن همگی می توانند به سیسـتم 

CIP.واحدي متصل گردند 

 می تواند به صورت اتوماتیک یا CIPسیستم 

نیمه اتوماتیک در نظر گرفته شود . 
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     A                                                  B                                             C

OptiBreaker 6 2555 mm / 8’-4” inch 3775 mm / 12’-5” inch 1461 mm / 4’-10” inch

OptiBreaker 8 2555 mm / 8’-4” inch 3775 mm / 12’-5” inch 1461 mm / 4’-10” inch

OptiBreaker 12 2555 mm / 8’-4” inch 3775 mm / 12’-5” inch 1926 mm / 6’-4” inch

OptiBreaker PLUS 16 2555 mm / 8’-4” inch 3775 mm / 12’-5” inch 2300 mm / 7’-7” inch

OptiBreaker PLUS 18 2555 mm / 8’-4” inch 3775 mm / 12’-5” inch 2660 mm / 8’-9” inch
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