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Granulatory do suchego lodu
https://www.czyszczeniesuchymlodem.net

Produkcja suchego lodu obecnie nie przypomina tych sprzed dekady. Dzięki najnowszym zdobyczom
technologicznym granulatory są dużo mniejsze i wydajniejsze. Taśma produkcyjna może zostać uruchomiona
na malej przestrzeni i zaspokajać potrzeby na suchy lód sporej ilości firm. Firm które potrzebują suchy lód do
produkcji. Takim przykładem jest maszyna do produkcji suchego lodu ASCO BP420, która wytwarza 10
różnych grubości plastrów suchego lodu oraz dwa rodzaje granulatu. Najnowocześniejsza automatyczna
maszyna produkcyjna firmy Asco do suchego lodu ASCO BP 420 jest bardzo wydajna. W ciągu godziny
może wyprodukować od 240 do 400 kg granulatu suchego lodu lub plastrów. Jest to ilość pozwalająca na
sprzedaż hurtową lub wysyłkową suchego lodu zaspokajając w ten sposób zapotrzebowanie firm, które
używają tego komponentu do produkcji. Granulat suchego lodu fi 16 mm jest najpopularniejszy w naszym
kraju. Transport w stanie zamrożonym wykonywany jest przez firmy transportowe lub kurierskie z
wykorzystaniem granulatu suchego lodu. Dawniej do transportu wykorzystywane były bloki lub plastry
suchego lodu. Maszyny do produkcji suchego lodu wykonane są przez firmę Asco i posiadają najnowsze
technologie. Są niezawodne a ich sterowaniem może się zajmować tylko jeden pracownik. Po uruchomieniu
maszyny komputer sam steruje maszyną produkcyjną. Po podłączeniu jej do taśmy pakującej proces
produkcyjny może się odbywać bez obsługi.
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