NHÀ MÁY THỨC ĂN
CHĂN NUÔI SKIOLD

SKIOLD TẠO SỰ KHÁC BIỆT!

Nhà máy thức ăn chăn nuôi SKIOLD

Nhà cung cấp giải pháp toàn diện cho sản xuất thức
ăn chăn nuôi của bạn

Quá trình nghiền thức ăn của SKIOLD
Thiết bị và quá trình nghiền thức ăn
Hệ thống đo liều lượng / trọng lượng

Hệ thống trộn

SKIOLD cung cấp một hệ thống hoàn chỉnh cho
các thiết bị đo liều lượng và trọng lượng của
nguyên liệu thô cũng như các thành phần khác.
Hệ thống này bao gồm thùng đo trọng lượng,
hệ thống cân đo các vi chất, khoáng chất, vv, với
dung lượng lên tới 2 tấn mỗi đợt.

Hệ thống trộn nghiêng UNI-MIX (với ba loại kích
thước 500, 1000 và 1500 kg) rất đáng tin cậy,
trộn thức ăn nhẹ nhàng với độ trộn chính xác
cao do khoan có đường kính lớn và số lượng
vòng quay thấp

Chương trình vận chuyển hoàn chỉnh
SKIOLD cung cấp một hệ thống hoàn chỉnh
các thiết bị vận chuyển cơ khí, bao gồm các
mũi khoan flex, các mũi khoan hình ống, các
mũi khoan máng, thang máy, băng tải và dây
chuyền. Chúng tôi cung cấp một loạt các phụ
kiện cho tất cả các loại máy, với độ tin cậy lớn
cho hoạt động sản xuất.

Hệ thống nghiền
Búa nghiền truyền thống có hoặc không có hệ
thống quạt bên trong với công suất 300-5000
kg/giờ. Nhiều phụ kiện bao gồm: bộ phận tăng
cường bên ngoài của hệ thông chất lượng
PROF-LINE có sẵn như là một sự lựa chọn thêm.
Hệ thống đĩa nghiền SKIOLD có sẵn với ba kích
cỡ: SK2500, SK5000 và SK10T với công suất lên
đến 12.000 kg/giờ. Động cơ từ 7,5 đến 75 KW.
Hệ thống đĩa nghiền có thể điều chỉnh nhiệt độ
nghiền, với mức tiêu thụ năng lượng thấp, phát
thải bụi tối thiểu cũng như độ ồn rất thấp.

Khi yêu cầu công suất cao và độ trộn chính
xác, chúng tôi cung cấp máy trộn ngang, được
trang bị cabin trước và cabin sau. Máy trộn
ngang được thử nghiệm với độ trộn chính xác là
1:100.000, đáp ứng được việc sản xuất thức ăn
chăn nuôi thương mại.

Hệ thống ép viên
Nếu yêu cầu thức ăn ép viên, SKIOLD có thể
cung cấp hệ thống ép viên như là một phần tích
hợp của nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm cung cấp và lắp
đặt các hệ thống ép viên trên toàn thế giới với
các kích cỡ khác nhau, từ 2 đến 25 tấn/giờ

Hệ thống nhà máy silo
SKIOLD cũng lập dự án và cung cấp các giải
pháp toàn diện cho các thiết bị lưu trữ ngũ cốc
bao gồm các silo thép được mạ kẽm chất lượng
cao, hệ thống kho lưu trữ, máy sấy ngũ cốc có
dòng chảy liên tục, hệ thống bơm nguyên liệu
đầu vào, hệ thống làm sạch ngũ cốc và thiết bị
băng tải. Công suất từ vài trăm lên đến hàng
nghìn tấn.

Raw Material Silos + Macro Dosing
Pelleting tower

Small component dosing

Paddle Mixer
Ready Feed Silos

Liquid Addition

Disc Mills SK10

Cleaning

Intake

... Hoàn toàn tự động được điều khiển bởi hệ thống máy
tính chuyên nghiệp FlexMix & Flexmix của SKIOLD

Sử dụng hệ thống điều khiển máy tính FlexMix bạn

FlexMix Pro là phiên bản công nghiệp của hệ thống

sẽ có cái nhìn tổng quan đầy đủ về qúa trình sản

điều khiển FlexMix với giao diện tốt hơn cho người

xuất được hiển thị trên dòng điều chỉnh sơ đồ riêng

sử dụng, có khả năng truy xuất nguồn gốc, hoạt

lẻ. Bằng cách nhấp vào màn hình, các hoạt động

động của

như thay đổi nguyên liệu thô và các công thức, kiểm

một số lượng lớn các silo (bồn chứa), hệ thống

tra dữ liệu sản xuất, tồn kho nguyên vật liệu vv được nghiền, và hệ thống cân. một số lượng lớn các silo
dễ dàng thực hiện.

(bồn chứa), hệ thống nghiền, và hệ thống cân.

Nhà máy thức ăn chăn nuôi SKIOLD – Lập dự án cho
nhà máy thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh và nhà máy silo
• Hệ thống đo liều lượng / trọng lượng / vi chất
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• Hệ thống nghiền
Nhà máy hoàn chỉnh

• Hệ thống trộn

SKIOLD lập dự án và cung cấp nhà máy thức

• Hệ thống ép viên

ăn chăn nuôi hoàn chỉnh được thiết kế theo

• Hệ thống làm sạch ngũ cốc

tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu riêng với công

• Hệ thống đầu hút

suất 20 tấn/giờ hoặc công suất lớn hơn theo

• Hệ thống bơm và bình chứa chất lỏng

yêu cầu. Chúng tôi cung cấp trọn gói các

• Hệ thống silos

thiết bị và phụ kiện dành cho các nhà máy

• Thiết bị băng tải

thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh, bao gồm:

• Ống dẫn, van, vv
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