
Creating the Future

Polishing Machine for Improved Product Quality

MILLING POLISHER
Pulidora para mejorar la calidad del producto  / Polidor para melhorar a qualidade do produto

PULIDORA DE AGUA CON ACONDICIONADORA
POLIDOR A ÁGUA COM CONDICIONADOR

KB75HS(2)-L

KB75HS(2)-L
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Horizontal polisher with water conditioner promotes 

efficient polishing the surface of the rice grain enabling to 

improve the quality of the final product.

Polidora horizontal de agua con acondicionadora permite 

un eficiente pulimento a la superficie de grano de arroz 

posibilitando mejorar la calidad del producto final. 

Polidor Horizontal á agua com acondicionador promove 

um eficiente polimento a superfície do grão de arroz 

possibilitando melhorar a qualidade do produto final.

It does not occupy much space for installation.

No ocupa mucho espacio para su instalación.

Não ocupa muito espaço para a instalação.

Easy operation, easy Maintenance,  high capacity and 

built-conditioner screw.

Operación fácil, mantenimiento fácil, alta capacidad, sinfín 

acondicionador incorporado.

Operação fácil, manutenção fácil, alta capacidade e rosca 

condicionadora incorporada.

* Specifications subject to change without previous notice.

* Especificaciones pueden ser cambiadas sin información previa.

* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

*) Input material moisture contents recommendation : 

12 ~ 13.5% (B.U.)

*) Recomendación para la humedad del material de entrada: 

12 ~13,5% (B.U.)

*) Recomendação para a umidade do material de entrada: 

12 ~13,5%(B.U)

* Sistema de sucção deve ser fornecido por empresa terceirizada.

* Suction system should be provided by third party.

* El sistema de succión debe ser sumnistrado por tercer.

MILLING POLISHER
PULIDORA DE AGUA CON ACONDICIONADORA
POLIDOR A ÁGUA COM CONDICIONADOR

All Satake produts are the subject of continuos development and, as a result, their specification may change and detail from those shown.
Todos os produtos da Satake estão sujeitos a desenvolvimentos contínuos e, como resultado, suas especificações podem mudar e deferir em detalhes dos que mostramos.
Todos los productos Satake están en desarrollo continuo y puede resultar diferenciás en las especificaciones y detalles indicados en ese catálogo.

Dimensions / Dimensiones / Dimensões

ferir em detalhes dos que mostramos.

SATAKE CORPORATION 

possui as certificações ISO 

9001 e ISO 14001. 

Esta norma internacional de 

gestão da qualidade assegura 

que a Satake continua 

investindo em produtos e 

serviços de alta qualidade.

Certificação ISO 9001
(Sistema de Gestão da Qualidade)

Certificação ISO 14001
(Sistema de Gestão Ambiental)

Specification / Especificacíon /Especificação 

 Model / Modelo :

 Input Capacity (t/h) : *1)  

 Capacidade de entrada (t/h) : *1)  

 Capacidad de entrada (t/h) :  *1)

 Material : 

 Power Requirement :

 Energia (Kw):

 Suction Air Volume (m3/min) : 

 Volume sucção de ar (m³/min) :  

 Volumen succion de aire (m³/min) :

 Suction Air Pressure (kpa) : 

 Pressão de sucção de ar (kpa) : 

 Pression de succion de aire (kpa) :

 Gross Weight is no included in motors (kg) : 

 Peso bruto sem motor (kg) : 

 Peso bruto sin motor (kg) : 

KB75HS(2)-L

 *1) Input Capacity may vary depend on the condition of the material to be processed. 

 Any other detailed information, please ask SATAKE.

 *1) Capacidade de entrada pode variar conforme a condição do material a ser beneficiado.

 Para outras informações, favor comunicar-se com a SATAKE.

 *1) Capacidad de entrada puede variar de acuerdo a la condición del material a ser procesado. 

 Para otras informaciones favor comunicarse con SATAKE.

5 ~ 7

White Rice

Arroz Branco

55 / 6P

60

1,5 ~ 2,0

1150


