
 :ميزات

Sحجم tandard ، حجم مخصص هوcceptable .

1.  Hالألومنيوم ذات جودة عالية ، والمواد الفولاذ المقاوم للصدأ لاختيارك ، سميكة
.بما فيه الكفاية

.ختم الآلةإد  .2

.طلاء ، طلاء السيليكون لاختيارك eflonطبيعي / لا طلاء ، ر  .3

4.  Suit للعربة ، فرن الغاز ، فرن دوار في المخابز ، مصانع المواد الغذائية ...

تعليمات طلاء يوميا باستخدام

.تنظيف بقطعة قماش ناعمة وتجفيف علبة قبل استخدامك .1  •

باستخدام قطعة قماش ناعمة أو مكشطة بلاستيكية لتنظيف بقايا الصواني الداخلية .2  •
.بعد الانتهاء من الخبز

من الأفضل إضافة بعض المنظفات المحايدة إلى درجة حرارة الماء لتنظيف البقايا .3  •
.بالكامل بقطعة قماش ناعمة بعد استخدام عدة مرات

قم بتنظيف بعض الزيت لتحسين كفاءة الطلاء أثناء تحضير منتجات السكر العالية .4  •
((اوصى بالزبدة ، زيت صينية الخبز أو زيت الشحم. لا تستخدم زيت السلطة

: صور المنتجات











   

القدرة على تخصيص

علبة القلمO وصف السلعة
الرغيف
الفرنسي

Cعلبة الرغيف
الإطار
 المفصولة

Sعلبة الخبز
الرغيف الصلب
tainless

رمز الصنف TSFP01 TSFP02 TSFP03
مواد الألومنيوم

Sالفولاذ غير
القابل للصدأ

األلومنيوم Sالفولاذ غير
 القابل للصدأ

بحجم 400 * 600 * 43
ملم
43 * 720 * 460
ملم
43 * 800 * 600
ملم
Cحجم ustomized
cceptableهو

400 * 600 * 43
ملم
* 720 * 460
43 مم
43 * 700 * 500
ملم
43 * 800 * 600
ملم
حجم مخصص مقبول

600 * 800 * 60
ملم
40 * 1000 * 800
ملم
حجم مخصص
cceptableهو



سماكة 1.0 / 1.2 / 1.5
ملم
 انيويورك سمك

1.0 / 1.2 /
1.5MM
 انيويورك سمك

ملم 0.4
 انيويورك سمك

األخاديد 12-4 الأخاديد 12-4 الحزوز األخاديد 4-12
صنعة آلة مختوم آلة مختوم آلة مختوم
موك جهاز 200

كمبيوتر شخصى
جهاز 200
كمبيوتر شخصى

جهاز 200
كمبيوتر شخصى

كرتون التعبئة كرتون كرتون
مقبض السطح N/س طلاء / تفلون

طلاء
السيليكون

N/س طلاء / تفلون
طلاء السيليكون

تفلون/ طلاء
السيليكون

عرض مصنع



معلومات عنا
الرائدة في مجال صناعة الخبز الصناعية والمصنعة حسب الطلب في الصين



واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الخبز المنزلي Tsingbuy Industry Limited لقد أصبحت
والتجاري في الصين ، لدينا أكثر من 10 سنوات في البحث والتطوير وتصنيع خبز ، منتجاتنا
تغطي بشكل رئيسي مقلاة ، مقلاة متعددة القوالب ، الرغيف الفرنسي صينية ، كعكة عموم ، عموم
.الخبز الصناعي ، بيتزا عموم وغيرها من خبز





اتصل بنا الآن

منتجات ذات صله




