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QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÀ PHÊ QUẢ TƯƠI ROBUSTA
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01. Gầu tải
02. Máy tách que, lá, cành
03. Máy rửa quả
04. Gầu tải
05. Máy bóc và tách quả xanh
06. Máy bóc và tách vỏ thịt
07. Lồng tách quả sót 
08. Máy đánh nhớt
09. Máy làm ráo
10. Vít tải
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01. Gầu tải
02. Máy tách que, lá, cành
03. Máy rửa quả
04. Gầu tải
05. Máy bóc và tách quả xanh
06. Máy bóc và tách vỏ thịt
07. Lồng tách quả sót
08. Gầu tải
09. Bể ủ
10. Máng gom cà
11. Máy đánh nhớt
12. Máy làm ráo
13. Vít tải
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QUY TRÌNH CHẾ BIẾN CÀ PHÊ QUẢ TƯƠI ARABICA



MÁY TÁCH QUE, LÁ CÀNH 

Loại bỏ đất đá nhỏ, lá, que cành khô lẫn trong cà phê 
quả tươi.

Thiết kế nhỏ gọn.

Dễ dàng vận hành.

Tiết kiệm điện năng.

Nâng cao hiệu quả chế biến cho cả hệ thống.

Giảm thiểu nhân công trong dây chuyền chế biến.

Model
Năng suất
(tấn/giờ)

Công suất
(HP)

MTL 3.5 ÷ 5 3 ÷ 4

MÁY RỬA QUẢ CÀ PHÊ TƯƠI

Quả cà phê được đưa vào sàng rung để loại bỏ cành, lá, đất 
đá nhỏ trước khi vào máy rửa.

Loại bỏ các quả chất lượng kém như quả khô, lép, sâu (quả 
nổi) ra khỏi quả cà phê tốt (quả chìm).

Loại bỏ đá, sạn tránh gây hư hại cho các thiết bị kế tiếp trong 
dây chuyền.

Giảm thiểu phần lớn lượng nước tiêu thụ bằng hệ thống tái sử 
dụng nước và tiết kiệm điện năng.

Model
Năng suất
(tấn/giờ)

Công suất
(HP)

MRQ 3.5 ÷ 5 2 ÷ 3

Tách quả xanh ra khỏi quả chín.

Tách sơ bộ lớp vỏ của quả cà phê chín.

Hạn chế lượng nước tiêu thụ.

Hạn chế tổn thương của cà thóc.

Vận hành đơn giản, vệ sinh máy đơn giản, dễ dàng.

Bóc vỏ và tách lớp vỏ thịt ra khỏi nhân thóc của quả cà phê chín.

Mức tiêu thụ nước thấp.

Không làm tổn thương cà thóc.

Vận hành và vệ sinh máy đơn giản, dễ dàng.

MÁY BÓC VỎ VÀ TÁCH QUẢ XANH MÁY BÓC VỎ VÀ TÁCH VỎ THỊT

Model
Năng suất
(tấn/giờ)

Lượng nước tiêu thụ 
(theo tỉ lệ cafe chín >90%)

Nguồn điện
(HP)

MXQ-5V 3.5 ÷ 5
A: 100-150 L/tấn
R: 100-250 L/tấn

15 + 0.5

Model
Năng suất
(tấn/giờ)

Lượng nước tiêu thụ 
(theo tỉ lệ cafe chín >90%)

Nguồn điện
(HP)

MTV-5D 3.5 ÷ 5
A: 150-250 L/tấn
R: 200-350 L/tấn
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LỒNG TÁCH QUẢ SÓT

Tách các quả chưa được tách vỏ, các nhân thóc còn 
lẫn lớp vỏ thịt ra khỏi nhân thóc sạch.

Kích thước nhỏ gọn.

Không làm tổn thương cà phê thóc ướt.

Tiết kiệm nước tiêu thụ.

Vận hành và vệ sinh máy đơn giản,  dễ dàng.

Model
Năng suất

(ton/h)
Nguồn điện

(HP)

LTQ-5 2 ÷ 3 2

MÁY ĐÁNH NHỚT MÁY THỔI VÀ LÀM RÁO THÓC ƯỚT

Tách nhớt ra khỏi cà phê thóc.

Cho ra cà phê thóc sạch.

Hiệu suất tách nhớt cao.

Lượng nước tiêu thụ thấp.

Không làm tổn thương cà phê thóc ướt.

Vận hành và vệ sinh đơn giản, dễ dàng.

Model
Năng suất
(tấn/giờ)

Nguồn điện
(HP)

MDN-5R1 2.5 ÷ 4 7,5

MÁY LÀM RÁO

Kết cấu nhỏ gọn.

Làm ráo liên tục, giảm phần lớn lượng nước bám trên mặt cà 
phê thóc ướt.

Không làm tổn thương cà phê thóc ướt.

Tiêu hao điện năng thấp.

Vận hành và vệ sinh dễ dàng và đơn giản.

Model
Năng suất
(tấn/giờ)

Nguồn điện
(HP)

MLR-3 2 ÷ 3 2

Máy thổi cà phê thóc ướt là máy dùng để tách nước trên bề 
mặt ra khỏi hạt cà phê sau ủ hoặc đánh nhớt, giúp giảm 
thời gian sấy, tiết kiệm năng lượng và nhân lực. 

Máy còn có chức năng vận chuyển hạt đi một khoảng cách 
nhất định.

Năng suất 
(tấn/giờ)

Công suất
(HP)

Kích thước
(D x R x C,mm)

8-10 7.5 (3 pha) 1630 x 800 x 2100
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