
پین میل دو روتور، آسیاب برتر
250im/s) و در •• (تا  باال  امکان رسیدن به سرعتهاى نسبى بسیار 

20iμm نتیجه پودر خروجى سوپر فاین تا
تسهیل خردایش مواد چسبناك، چرب و مرطوب با بهره گیرى از ••

محفظه آسیاب بسیار بزرگ در مقایسه با اندازه روتور
بهره بردارى در سیستم هاى کرایوژنیک جهت خردایش مواد با ••

سختى باال و مواد االستیک از جمله ترموپالستیک ها، االستومرها، 
موم ها و افزودنى هاى رنگ

مناسب•برای•کوتینگ•پودرهای•معدنی•از•جمله•کوتینگ•کربنات•••
کلسیم•با•اسید•استئاریک

خردایش و اختالط هم زمان چند ماده (به ویژه در فناورى غذا)••

براى  ها  چیدمان  ترین  متداول  از  یکى  پنوماتیک  انتقال  سیستم 
بچ هاى طوالنى و یا فرایندهاى پیوسته مى باشد، این چیدمان به 

فضاى نسبتا کمى نیاز دارد.
❶ سیستم تغذیه آسیاب❷ آسیاب یونیورسال ❸ بگ فیلتر جمع 

آورى محصول ❹ تابلو کنترل و نظارت ❺ فن مکنده

باال  دور  میکرونیزه  آسیاب  یک  پکصا  ویژه• یونیورسال• آسیاب•
مناسب براي تولید صنعتى و کاربري هاي آزمایشگاهی - تحقیقاتى است. 
این آسیاب در واقع جامع ترین نوع آسیاب ضربه اى است که عالوه 
امکان  تعویض روتور  با  تولید خروجی مشابه آسیاب چکشى،  امکان  بر 
تبدیل شدن به آسیاب پین میل فوق العاده کارآمد براي تولید خروجی 
با  و  امکان دي-آگلومره کردن مواد  اى  تیغه  با نصب روتور  میکرونی، 
نصب دیسک سایشى قابلیت پودر کردن مواد پلیمري را خواهد داشت.

••37iμm خروجی•میکرونیزه تا مش 400 معادل
آسیاب•مواد•نرم•تا•نیمه•سخت با سختى 3.5iMohs و کمتر ••
••1-40ihp ظرفیت•تولید•از آزمایشگاهى تا صنعتى، توان
ساخت•با•کیفیت•از فوالد هاى کربنى یا ضد زنگ 304 و 316، ••

R
a=0.6iμm با پرداخت سطحى تا

آببندی•ویژه محفظه درایو از بخش داخلى آسیاب با تزریق هوا••

یک آسیاب ویژه برای همه مواد، صنایع و کاربردها
تبدیل آسان به آسیاب های پین میل، چکشی، تیغه ای و سایشی

آسیاب•یونیورسال•ویژه•پکصا
آسیاب•همه•مواد،•صنایع•و•کاربردها



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

مدل
توان•موتور

آسیاب•سایشی•آسیاب•تیغه•ای•آسیاب•چکشیآسیاب•پین•میل

هوای•فرآینددور•روتورهوای•فرآینددور•روتور•هوای•فرآینددور•روتور•هوای•فرآینددور•روتور

kWrpmm3/hrpmm3/hrpmm3/hrpmm3/h

PX-UMCB1.12750045140008510500852750045

PX-UMC13.7-7.5180001709600140720014018000170

PX-UMC211-15120004306900340517534012000430

PX-UMC330900094041501020311210209000950

*    مشخصات تجهیزات ممکن است بدون اطالع قبلى تغییر نماید.

**  دستگاه با ظرفیت هاى کوچکتر و بزرگتر طبق سفارش قابل ارائه مى باشد

آسیاب•یونیورسال•ویژه•پکصا••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••آسیاب•همه•مواد،•صنایع•و•کاربرد•ها

روتور•تیغه•ای
غذایى  و  شیمیایى  دارویى،  مواد 
گلوکز،  قهوه،  اسید،  آمینو  مانند 
هورمون، الکتوز، رنگ دانه، رزین 
پلى استر، اکسید روى، آلکالوئید، 
افزودنى  فعال،  مالیک، مواد  اسید 
هاى غذایى پایه آهن، پلیمر هاى 
گرمانرم، پودر هاى شوینده، کیک 

آبگیرى شده فیلتر پرس

دیسک•سایشی
پالستیک ها، پلیمرها و مواد فیبرى 
مانند پلى پروپیلن PP، پلى اتیلن 
HDPE، پلى کربنات PC، پلى وینیل 
کلراید PVC، پلى اورتان گرمانرم 
آمید  پلى   ،TPU (ترموپالستیک) 
 ،PEEK اترکتون  پلى  نایلون،   ،PA
اتیلن وینیل الکل EVA، پلى استایرن 

ABS و PS

روتور•چکشی
مواد غذایى، ادویجات و ترکیبات 
شیمیایى مانند آرد و نشاسته ذرت، 
الکتوز، شکر، آرد گندم، فلفل سیاه، 
زیره، جوز هندى، دارچین، زنجبیل، 
سولفات آمونیم،  سولفات کلسیم، 
سولفات منیزیم، کربنات پتاسیم، 
جوش شیرین، فسفات سدیم، اسید 

اسکوربیک، صمغ عربى

پین•دیسک
مواد شیمیایى، دارویى و غذایى مانند 
خاك دیاتومه،  کربنات کلسیم، 
غذاى  کاکائو،  دکستروز،  گچ، 
نشاسته،  پکتین،  الکتوز،  ماهى، 
شکر،  اسید تارتاریک،  تنباکو، 
استئارات کلسیم، بیکربنات سدیم،  
اسید  سیاه،  کربن  رنگ دانه، 

سیتریک ، ژل سیلیکا، ویتامین ها 

انعطاف•پذیری•و•تنوع•در•آسیاب•یونیورسال•ویژه

فشرده  • آمیختگى  درهم 
تضمین  جهت  پین ها 

خردایش همه مواد
مرطوب  • مواد  براى  مناسب 

که  آب ملکولى  داراى  یا 
ایجاد  دار  تورى  آسیاب  در 

گرفتگى مى کنند

ترین  • نزدیک  داشتن  امکان 
(تیز ترین) توزیع اندازه ذرات

مدل  • و  انواع  نصب  امکان 
هاى مختلف تورى ها، سندان 
ها و منحرف کننده ها جهت 
اندازه  توزیع  آوردن  بدست 

ذرات دلخواه

و  • روتور  تکه  یک  طراحى 
بدنه با حداقل جزئیات جهت 

سهولت در تمیزکارى
روتور دو جهته جهت اعمال  •

نیروهاى ضربه اى یا برشى 
به  کلوخه  خردایش  براى 

ذرات ریزتر یا پودر گرانول

بسیار  • برشى  هاى  دیسک 
شدن  تیز  امکان  با  مقاوم 
مجدد براى حفظ عملکرد باال

امکان خردایش مواد حساس  •
نیاز به انجماد  به دما بدون 

توسط نیتروژن مایع

کاربرد
مشخصه


