SKIOLD TAKARMÁNY DARÁLÓ ÜZEM

A SKIOLD TESZI A KÜLÖNBSÉGET!

SKIOLD takarmány daráló üzem
Takarmány termelésre komplett megoldások
egy beszállítótól

SKIOLD takarmány daráló
Takarmány darálás folyamata
és felszereltsége
A Adagolás/mérlegelés
A SKIOLD teljes eszközprogramot kínál az alapanyagok és egyéb összetevők adagolására és
mérlegelésére. A program magában foglalja
többek között az összemérő tartályokat, a mikro adagolás üzemrész gépeit, ásványi anyag
tartályokat, stb. legfeljebb 2 tonna / tétel kapacitással.

Daráló
A hagyományos kalapácsos daráló beépített
ventilátorral rendelkezik és a kapacitása 3005000 kg/óra. Opcióként sok tartozék, többek között PROF-LINE minőségű megerősített lassan
kopó részek állnak rendelkezésre.
A szabadalmazott SKIOLD Disc Mill tárcsás daráló három méretben kapható, SK2500, SK5000
és SK10T, melyek kapacitása 2400 kg/óra –
12000 kg/óra. A motorméret 5,5 kW-tól 75 kW-ig
terjed. A tárcsás daráló alacsony energiafogyasztású, minimális a keletkező por és nagyon
alacsony a zajszintje.

Keverő
Az UNI-MIX ferde keverő (mely három méretben, 500, 1000 és 1500 kg-os, kapható) egy
általános takarmánykeverő, melynek nagy a keverőpontossága a nagy átmérőjű csigának és az
alacsony fordulatszámnak köszönhetően.
Ahol nagy kapacitásra és keverési pontosságra van szükség, ellenáramos keverőt ajánljuk,

mely felszerelhető elő- és utótartályokkal.
Az ellenáramos keverő tesztelt pontossága
1:100.000, mely elegendő a kereskedelmi takarmánygyártáshoz.

Pelletálás
Ha granulált takarmányozásra van szükség, a
SKIOLD a takarmánygyár integrált részeként
képes testreszabott pelletáló üzemeket szállítani. Nagy tapasztalattal rendelkezünk a
pelletgyártó üzemek szállítmányozásában és
telepítésében szerte a világon, melyek mérete
2 - 25 t/óra.

Siló üzemek
A SKIOLD teljes körű megoldásokat kínál a gabonatároló létesítményekhez, beleértve a kiváló minőségű, teljesen horganyzott acélsilókat, a
síktároló üzemeket, a folyamatos üzemű gabonaszárítókat, betároló garatokat, gabonatisztítókat és szállítóeszközöket. Kapacitások néhány
százról több ezer tonnáig is terjedhetnek.
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... a SKIOLD mindent automatikusan ellenőriz FlexMix és
FlexMix Pro vezérléssel!

FlexMix-et használva a PC segítségével teljes, valós
idejű áttekintést kapunk a termelésről, amelyet az
egyedileg beállított folyamatábra mutat. A kijelzőre
való kattintással tudjuk egyszerűen, például változtatni
az alapanyagokat, recepteket, ellenőrizni a termelési
adatokat, megnézni az alapanyag készleteket stb.

A FlexMix vezérlés ipari változata a FlexMix Pro mely
még hatékonyabb felülettel rendelkezik, teljes mértékben
nyomon követhető és alkalmas nagyobb számú silók,
darálók és mérlegelő rendszerek vezérlésére.

SKIOLD takarmány daráló teljes tervezése
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Takarmány daráló üzemek és siló üzemek
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