
اسکرو فیدر
تغذیه دقیق  و آسان هر نوع ماده جهت تولید یکنواخت

اسکرو فیدر

پکصا متنوع ترین راه حل های تغذیه شامل اسکرو فیدرهای 
ارائه  را  مدوالر  و  غذایی  گرید   ،GIW یا  و   LIW وزنی  حجمی، 

می  کند.
اسکرو فیدرهای دو قلو از جمله تغذیه کننده های پرکاربرد در 
صنایع غذایی، خوراک دام و بهداشتی هستند که برای تغذیه 
تا  گرفته   (free �owing) آزاد  جریان  با  پودرهای  از  مواد  انواع 
پودرهای با جریان بسیار ضعیف (مانند: مواد کلوخه ای، مرطوب 

یا مواد با احتمال پل زدن) بکار می روند.
ضامن  فیدر،  هاپر  داخل  در  ثانویه  همزن  یک  از  گیری  بهره 

یکنواختی شارژ و بازدارنده پل زدن مواد در هاپر است.

ایده آل برای تغذیه چند ماده جداگانه، جهت  	
تولید یک محصول با اختالط همزمان

قابلیت افزودن چند اسکرو فیدر به صورت  	
خوشه ای تا ۶ فیدر

	 GMP مطابق با استانداردهای

تمیزکاری سریع و آسان  	

مونتاژ و ِدمونتاژ سریع 	

اسکرو فیدر غذایی مدوالر

اسکرو فیدری برای انتقال هر ماده با هر نوع  	
ویژگی و در طیف گسترده ای از ظرفیت

عدم امکان تجمع مواد، کلیه سطوح داخلی و  	
خارجی پولیش شده، صیقلی و آیینه ای

سهولت تبدیل اسکرو فیدرهای حجمی به اسکرو  	
فیدر وزنی

امکان استفاده به صورت میکرو فیدر با دبی در  	
محدوده 500 گرم در ساعت

مناسب تولیدمزایای توئین اسکرو فیدر

متنوع



پندار کارآمد صنعت آریا 
شماره ثبت   ۴۶۷۵۷۱

پندار کارآمد صنعت آریا ( با مسئولیت محدود)
تولید کننده مدرن ترین خطوط آسیاب و پردازش مواد دارویی، غذایی، شیمیایی

نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان نقدی، پالک ۳۰، واحد۷
تلفکس: ۵۸۳۹ ۸۸۷۵ ۰۲۱ - ۰۹۱۳ ۸۸۵۲ ۰۲۱

همراه: ۲۲۵۲ ۷۲۹ ۰۹۱۰

www.paxaa.com
sales@paxaa.com

طیف گسترده ظرفیت فیدرهای حجمی و وزنی پکصا

Twin Screw Feeders
T24
T40
T70

Bulk Solids Pump Feeders
BSP-100
BSP-150-S

Single Screw Feeders
S60
S100
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)T24(راهنمای انتخاب اسکرو  متناسب با نوع مواد

نوع اسکرو
                                                 

   TCCTCFTACTAF

پودرهای با کنترل پذیری سخت، با چسبندگی مالیم کاربری
مواد با اصطکاک کم در هنگام فشرده سازی

پودرهای روان، فشرده و چسبنده 
مواد هیگروسکوپیک و پولک ها

)lit/h( 60-0.2                                          240-1000.5-0.2                                          170-0.3ظرفیت

KCM

CA UTION - Di sconnect po wer be fore opening.p p g
115/230VAC 50/60 HZ, 2000Watts  (Max)

لودسل

کنترلر

دور سنج

ویبراتور

فیدر

هاپر

خطا کمتر از

0.1% 
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