
  

DÂY CHUYỀN MÁY SẤY BĂNG TẢI NHIỀU TẦNG 

 

1./  Mô tả sản phẩm: 

- Máy sấy băng tải nhiều tầng đƣợc ứng dụng nhiều trong ngành thực 

phẩm, sản phẩm nông nghiệp, sấy rau củ quả, sấy nguyên liệu thuốc 

bắc… 

- Máy có đặc điểm hiệu suất trao đổi nhiệt cao, tiết kiệm năng lƣợng,máy 

ứng dụng luồng gió thổi thẩm thấu nhiệt, diện tích băng tải đƣợc tăng 

rộng, điều khiển các vùng nhiệt độ dễ dàng, tuần hoàn đƣợc nhiệt lƣợng 

dƣ thừa.  

- Các tầng băng tải của hệ thống sấy này có thể chứa đƣợc nhiều nguyên 

liệu và phù hợp cho nhiều nguyên liệu khác nhau. Khí nóng bên trong 

máy sấy tuần hoàn chiều từ dƣới lên vì thế hiệu suất trao đổi nhiệt đạt 

mức tối đa và ổn định, tạo chất lƣợng sấy đồng đều. Hệ thống sấy trang 

bị thêm băng tải làm mát và rung động nhằm làm mát sản phẩm, hạ 

nhiệt độ xuống phù hợp cho khâu đóng bao ngay sau đó. Hệ thống sấy 

còn trang bị thêm băng tải tiếp liệu và bộ dàn trải nguyên liệu nhằm tạo 

độ dầy nguyên liệu trên bề mặt băng tải đƣợc đồng đều, độ dầy nguyên 

liệu trên mặt băng tải có thể điều chỉnh tùy ý. 

 

 
 



  

Chỉ tiêu kỹ thuật: (*)  

Tênký hiệu GWC-20 GWC-25 
GWC-32 

4m 

GWC-36 

4.5m 

GWC-48 

6m 

GWC-60 

7.5m 
GWC-80 

10m 

Diện tích chứa nguyên 

liệu( m
2)

 
20 25 32 36 48 60 80 

Áp lực hơi( Mpa) 0.4-0.7 

Tiêu hao hơi (kg/h) 150-300 180-375 240-480 270-540 360-720 450-900 
600-

1200 

Chu trình sấy (phút) 20～200 60～600 100～1000 

Khả năng bốc hơi 

(kg·H2O/h) 
100-200 125-250 160-320 180-360 300-480 300-600 400-800 

Công suất điện (Kw) 5.5 5.5 5.5 5.5 14.2 15.2 15.2 

Trọng lƣợng máy ( tấn) 8 8 8.5 10 11 13 15 

KÍch thƣớc ngoài máy 

(mm) 

8875 

×2408 

×3385 

9875 

×2408 

×3385 

11475 

×2408 

×3385 

11475 

×2408 

×3385 

14675 

×2408 

×3385 

14675 

×2840 

×3385 

15675 

×2840 

×3385 

đƣa qua sàng phân loại đế loại bỏ các viên bị vỡ và các mảnh vụn. 

2./  Tính ƣu việt của sản phẩm: 

- Máy có đặc điểm hiệu suất trao đổi nhiệt cao, tiết kiệm năng lƣợng máy 

ứng dụng gió thổi thẩm thấu nhiệt, diện tích băng tải đƣợc tăng rộng, 

điều khiển các vùng nhiệt độ dễ dàng, tuần hoàn đƣợc nhiệt lƣợng dƣ 

thừa.  

- Máy đƣợc thiết kế 5 tầng các tầng băng tải của hệ thống sấy này có thể 

chứa đƣợc nhiều nguyên liệu.  

- Hệ thống sấy bao gồm 5 model cơ bản tính theo diện tích sấy hữu dụng 

25 – 70 m2, hệ thống sấy phù hợp cho nhiều loại nguyên liệu khác nhau 

và nhiều công suất theo yêu cầu khách hàng 

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Tƣ vấn và cung cấp thiết bị 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Cường Thịnh 

- Địa chỉ: Km430 +400 Đƣờng HCM, Văn Sơn, Hoàng Văn Thụ, 

Chƣơng Mỹ, Hà Nội 

- Điện thoại: 0466522168  Fax: 0433711113 

- Website: http://www.cuongthimeco.com  

http://www.cuongthimeco.com/

