
A San Rafael reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto

sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.

Resfriador de Leite
Horizontal  Fechado
4.000 a 15.000 litros 

sanrafaelsra.com.br

Nossos resfriadores são totalmente 
desenvolvidos em aço inox 304. As paredes 
são duplas e isoladas com poliuretano 
expandido, cantos arredondados e 
acabamentos sanitários, garantindo uma 
excelente assepsia e conservação.

O sistema de agitação é fabricado em aço inox 
AISI 304 e projetado para que haja uma 
perfeita homogeneização da gordura do leite e 
de sua temperatura. Todos os modelos são 
fabricados dentro das normas da ABNT, 
possuem selo ABIMAQ e atendem às 
exigências para coleta do leite. 

Resfriador de Leite
Horizontal  Fechado
4.000 a 15.000 litros

Nossos resfriadores são totalmente 
desenvolvidos em aço inox 304. As paredes 
são duplas e isoladas com poliuretano 



Características

Corpo totalmente em aço inox 304

Dotado com fundo de expansão. Tem diâmetro que permite a troca de calor gerado pela unidade condensadora,

proporcionando alta eficiência no resfriamento do leite

Agitação controlada automaticamente permitindo o resfriamento do leite sem formação de gelo, espuma e

gordura no período entre resfriamento

Medidores de volume através de régua e tabela de conversão mm/l

Controlador de temperatura digital de alta precisão com controlador de tensão e toner para mexedor

Kit para-raio

Alimentação elétrica monofásica ou trifásica na faixa de 220v 

Especificações Técnicas

4.000

5.000

6.000

8.000

10.000

12.000

15.000

2,25

2,25

2,35

2,55

2,75

2,75

2,95

2x3

2x4,5

2x5

2x5,5

2x6 ou 4x2,5

2x7 ou 4x2,3/4

2x10,5 ou 4x3,5

1,65

1,65

1,75

1,95

2,15

2,15

2,35

Capacidade
l

Diâm. externo
m

Altura com os pés
m

2,70

3,20

3,30

3,50

3,50

4,10

4,20

Comprimento
m

Potência
hp

Consultar equipe de vendas para equipamentos com capacidades acima de 15.000l.
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