
جهت  سفارشى  و  بفرد  منحصر  دستگاه  یک  پکصا  یونیورسال  آسیاب 
پاسخگویى به نیازهاى صنعتى امروز است. با توجه به تنوع بسیار زیاد 
تقاضا براى خردایش مواد مختلف، هر کاربرى نیازمند راه حلى سفارشى 

و مختص خود مى باشد. 
از این رو آسیاب یونیورسال پکصا قابلیت نصب انواع مختلفى از روتورها 
و استاتور ها را دارد که امکان خردایش گستره وسیعى از مواد را به این 

آسیاب مى دهد.

های  آسیاب  های  محدودیت  از 
چکشی عبور کنید

خروجی بسیار ریزتر از هر نوع آسیاب ضربه ای •
دانه بندی با تاپ کات تیز و بدون زبره •
میزان نرمه کنترل شده و محدود •
پودر یکدست با چگالی باال •

آسیاب یونیورسال پکصا
آسیاب پودری انعطاف پذیر با خروجی کامال سفارشی

صنایع دارویی
آنتى بیوتیک، ویتامین ، اسید آمینه، هورمون، اسید 
مالیک، افزودنى هاى غذایى پایه آهن و انواع مواد 
طبیعى با خواص دارویى مانند چاى هاى گیاهى، 

ریشه ها، ختمى، مریم گلى و غیره

صنایع غذایی و قنادی
شکر، نشاسته، الکتوز، ژالتین، پکتین، ضایعات نان 
و پاستا، پرك جو دوسر، پرك سیب زمینى، غذاى 
کودك، پودر شیرخشک،  میوه هاى خشک، قارچ 

ها، طعم دهنده ها، رنگ هاى خوراکى و غیره

صنایع شیمیایی
و  ها  رنگ  ها،  کش  آفت  شیمیایى،  کودهاى 
رنگدانه ها، مواد شیمیایى متداول مانند اسیدهاى 
جامد، نمک ها، سیلیکات ها، موم، رزین ها، کربن 
سیاه، استئارات ها ، سولفات ها، فسفات ها و غیره

صنایع مواد معدنی
کربنات کلسیم، سنگ آهک، آهک هیدراته، گچ، 
دیاتومه،  خاك  کائولن،  کلسینه،  مواد  پالسترها، 
تالک، گرافیت، هیدروکسید آلومینیوم، میکا، زغال 

قهوه اى، پرلیت منبسط، والستونیت و غیره

گیاهان دارویی و ادویجات
زردچوبه، سنجد، خردل، دارچین، مرزه، رزمارى،  
سیاه،  فلفل  قرمز،  فلفل  پیازها،  کرفس،  زعفران، 
جوز  سیاه،  زیره  گشنیز،  هل،  رازیانه،  جعفرى، 

هندى، میخک و غیره

صنایع خوراک دام
زده، چوب ذرت،  یخ  آرد سویا، گوشت خشک 
غالف نخود، فیبر نخود، غالت اکسترود شده مانند 
جو، چاودار و گندم، تفاله میوه جات، مالس، خاك 

رس، پالپ چغندر قند و غیره

انواع روتور
مواد  • خردایش  تسهیل  بیتر  پلیت 

حساس به دما با ایجاد جریان هواى 
زیاد

به  • دستیابى  امکان  دیسک  پین 
مصرف  با  ریز  بسیار  هاى  خروجى 

انرژى کم
بیتر دیسک مناسب براى خردایش  •

کلوخه درشت و فشرده براى رسیدن 
به خروجى با دانه بندى  متوسط

چکشی پاندولی مناسب براى مواد  •
خروجى  سایز  با  تر  درشت  ورودى 

متوسط

انواع استاتور
توری کنترل حداکثر سایز محصول  •

خروجى از آسیاب با توجه به شکل و 
سایز سوراخ تورى، مناسب براى مواد 
کریستالى، فاقد رطوبت و چربى و یا 

بدون آب ملکولى
منحرف کننده تقویت اثر ضربه اى  •

روتور و کنترل میزان خروج محصول 
از آسیاب با استفاده از شیار جانبى، 

مناسب براى مواد حساس به دما
از  • ترکیبى  توری - منحرف کننده 

مزیت هاى دو مدل فوق متناسب با 
ظرفیت تولید و ویژگیهاى محصول

کوتینگ
پین میل هاى دو روتور به شکل موفقیت آمیزى 
براى آماده سازى سطحى پودرهاى معدنى مورد 
کاربرى  ترین  متداول  گیرند.  مى  قرار  استفاده 
مربوط به پوشش پودر ریز کربنات کلسیم، تالک و 
کائولن (2 تا 20 میکرون) با اسید استئاریک است. 
قطعات  و   PVC لوله  پنجره،  پروفیل  صنایع  در 
اتومبیل، این فرآیند باعث تشکیل پیوند دائمى ما 
بین پودر معدنى و پالستیک شده که نتیجه آن 

افزایش کیفیت و استحکام آن محصوالت است.



پندار کارآمد صنعت آریا 
شماره ثبت   467571

پندار کارآمد صنعت آریا ( با مسئولیت محدود)
تولید کننده خطوط تولید و ماشین آالت صنعتى

نشانى: تهران، خیابان سهروردى شمالى، خیابان نقدى، پالك 30، واحد7
تلفکس: 5839 8875 021 - 9387 8851 021

همراه: 2252 729 0910
WWW.PAXAA.COM
SALES@PAXAA.COM

آسیاب یونیورسال پکصا                                                    آسیاب پودری با خروجی کامال سفارشی
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*    مشخصات تجهیزات ممکن است بدون اطالع قبلى تغییر نماید.

**  هواى فرایند و دور روتور مطابق با کاربرى اصالح مى گردد و این اعداد صرفا جهت راهنمایى کلى ارائه شده است.

 

سیستم وکیوم/ انتقال پنوماتیک
طراحى  پیوسته  فرآیندهاى  یا  طوالنى  هاى  بچ  براى  سیستم  این 
نیاز دارد ولى  به فضاى عمودى کمترى  این چیدمان  شده است. 

بطور نسبى سطح بیشترى را اشغال مى نماید.

 

سیستم گرانشی/ بونکر
یک سیستم آسیاب ساده، اقتصادى و جمع و جور است که براى 
حداقل  به  و  شود  مى  پیشنهاد  بچ  بصورت  تولیدى  فرآیندهاى 

فضاى زمینى نیاز دارد.

سیستم جداسازی مدار بسته
این سیستم شامل یک دستگاه کالسیفایر هوایى یا سرند در مدار 
با کیفیت  تولید محصول  نتیجه آن  باشد که  با آسیاب مى  بسته 

یکسان و دانه بندى قابلیت کنترل است.

سیستم جداسازی مدار باز
انواع کالسیفایر  دیگر  یا  و  و سرند  از یک سیکلون  بهره گیرى  با 
در مدار باز، مى توان بطور همزمان چندین محصول با دانه بندى 

متنوع جهت مشتریان/صنایع مختلف تولید نمود.


