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  بسمه تعالی

  

  :بلندر ميکسر پودر  مشخصات و مکانيسم عمل دستگاه

 

 2000،  1500،  1000،  700،  600،  500،  100،300دستگاه بلندر (ميکسر پودر ) در ظرفيتهای  

کشيده شدن دو جهت پره حول محور يک شافت در دو مسير  ليتری ساخته ميشود .بدليل 5000، 2500،

    . جداگانه جهت ترکيب دو يا چند نوع پودر در زمان کوتاه باعث ميکس دقيق مواد ميشود

ميکسر پودر ، بلندر ، ريبون بلندر جهت بهتر مخلوط کردن پودر حول محور يک  شافت دو مسير پره کشيده 

از وسط به کنار ديواره ھدايت ميکنند و پره ھای بزرگتر پودر را از  ميشود که پره ھای کوچکتر پودر را

کناره ھا به وسط ھدايت ميکند ميکسر پودر قابليت نصب اسانس پاش روی آن را دارد که به سفارش مشتری 

ساخته می شود در اين مدل شما ميتوانيد اسانس مورد نظر را در يک مخزن ريخته که از طريق يک پمپ به 

  نقاط ميکسر پودر انتقال داده ميشود تا اسانس به خورد مواد شما برود.تمامی 
 

  :آھن  ليتری 100مشخصات فنی دستگاه بلندر ميکسر  پودر،  مخلوط کن 
 
  آھن  ميل 2ضخامت ورق  - 
 دستگاه از طريق موتور گيربکس با دور پايين انتقال قدرت ميکند و دريچه ای  - 

 است. جهت خارج کردن مواد تعبيه شده در قسمت زيرين ميکسر
  .کيلو وات  0.75توان و قدرت موتور - 
    63تيپ  گيربکس - 
 آھن  اصلی و پره ھا از جنس شفت - 
 تمامی اجزا و مجموعه ياتاقان بندی قابل تعويض. - 
  آھنپايه ھا از جنس  - 
 سانتی متر 50/1و ارتفاع  60،عرض: 30/1ابعاد دستگاه:طول کلی: - 

  تغيير بنا به درخواست مشتری)(قابل 
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   : استيل ليتری 100مشخصات فنی دستگاه بلندر ميکسر  پودر،  مخلوط کن 
   304ميل استيل  2ضخامت ورق  - 
  دستگاه از طريق موتور گيربکس با دور پايين انتقال قدرت ميکند و دريچه ای  - 

 است.   در قسمت زيرين ميکسر جهت خارج کردن مواد تعبيه شده
  .کيلو وات  0.75توان و قدرت موتور - 
  63تيپ  گيربکس - 
  304شفت اصلی و پره ھا از جنس استيل  - 
 تمامی اجزا و مجموعه ياتاقان بندی قابل تعويض. - 
  آھنپايه ھا از جنس  - 
  سانتی متر 50/1و ارتفاع  60،عرض: 30/1ابعاد دستگاه:طول کلی: - 

  مشتری)(قابل تغيير بنا به درخواست 
  

  
  
  
  
  
  
  

  :  آھن ليتری 300مشخصات فنی دستگاه بلندر ميکسر  پودر،  مخلوط کن 
 آھن ميل 2.5ضخامت ورق  -
  دستگاه از طريق موتور گيربکس با دور پايين انتقال قدرت ميکند و دريچه ای  -

 در قسمت زيرين ميکسر جهت خارج کردن مواد تعبيه شده   است.
  اسب3توان و قدرت موتور  -
  کوبل مستقيم  90س تيپ گيرب -
  شفت اصلی و پره ھا از جنس آھن -
    تمامی اجزا و مجموعه ياتاقان بندی قابل تعويض. -
  دارای کليد حرارتی -
  اينچ. 6قطر لوله قسمت خروجی  -
  دارای درب لواليی در باالی مخزن -
   آھن  80* 40پايه ھا ازقوطی  -
  
  
  
  
  



                                     
                   

    
 

صنعت کاران مهر         

 
                                                                                              4617975 - 0912  

02634817497 
11کوی  -خيابان سعدی - خيابان قزل حصار –آدرس : کرج   

Email : info.skmco@yahoo.com 
www.skmsazan.com 

 

  
 

 استيل : ليتری 300مشخصات فنی دستگاه بلندر ميکسر  پودر،  مخلوط کن 
 304 استيلميل  2.5ضخامت ورق  -
در قسمت زيرين ميکسر جهت خارج کردن مواد تعبيه شده    دستگاه از طريق موتور گيربکس با دور پايين انتقال قدرت ميکند و دريچه ای -

 است.
  اسب. 3توان و قدرت موتور  -
   کوبل مستقيم 90تيپ  گيربکس -
  304استيل شفت اصلی و پره ھا از جنس  -
   تمامی اجزا و مجموعه ياتاقان بندی قابل تعويض. -
  دارای کليد حرارتی -
 اينچ. 6قطر لوله قسمت خروجی  -
  دارای درب لواليی در باالی مخزن -
  استيل 80* 40پايه ھا ازقوطی  -
  
  

  :  ليتری آھن 500مشخصات فنی دستگاه بلندر ميکسر  پودر،  مخلوط کن 
 آھن ميل 2.5ضخامت ورق  -
  دستگاه از طريق موتور گيربکس با دور پايين انتقال قدرت ميکند و دريچه ای -
 در قسمت زيرين ميکسر جهت خارج کردن مواد تعبيه شده   است. 
  اسب 5.5توان و قدرت موتور  -
  VF130س تيپ گيرب -
  شفت اصلی و پره ھا از جنس آھن -
    تمامی اجزا و مجموعه ياتاقان بندی قابل تعويض. -
  دارای کليد حرارتی -
  اينچ. 6قطر لوله قسمت خروجی  -
  .آھن  80* 40پايه ھا ازقوطی  -
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   : ليتری استيل 500مشخصات فنی دستگاه بلندر ميکسر  پودر،  مخلوط کن 

 304ل استيميل  2/5ضخامت ورق  -
  دستگاه از طريق موتور گيربکس با دور پايين انتقال قدرت ميکند و دريچه ای  -

 در قسمت زيرين ميکسر جهت خارج کردن مواد تعبيه شده   است.
  اسب. 5.5توان و قدرت موتور  -
   VF130حلزونی  گيربکس -
  304 شفت اصلی و پره ھا از جنس استيل -
    اجزا و مجموعه ياتاقان بندی قابل تعويض.تمامی  -
 اينچ. 6قطر لوله قسمت خروجی  -
  دارای درب لواليی در باالی مخزن -
  .آھن 80* 40پايه ھا ازقوطی  -
  

  آھن : ليتری 700و  600کسر  پودر،  مخلوط کن يدستگاه بلندر م یمشخصات فن
 .آھن ميل 3ق ضخامت ور - 
  دستگاه از طريق موتور گيربکس با دور پايين انتقال قدرت ميکند و دريچه ای  - 

 در قسمت زيرين ميکسر جهت خارج کردن مواد تعبيه شده   است.
  اسب. 7.5توان و قدرت موتور  -
  VF 150 گيربکس - 
  آھنشفت اصلی و پره ھا از جنس  - 
    تمامی اجزا و مجموعه ياتاقان بندی قابل تعويض. - 
  دارای کليد حرارتی - 
  اينچ. 6قطر لوله قسمت خروجی  - 
  آھن . 80* 40پايه ھا ازقوطی  - 
  

  : استيل ليتری 700و 600 کسر  پودر،  مخلوط کن يدستگاه بلندر م یمشخصات فن
 .304 استيل ميل 2.5ضخامت ورق  - 
  دستگاه از طريق موتور گيربکس با دور پايين انتقال قدرت ميکند و دريچه ای  - 

 قسمت زيرين ميکسر جهت خارج کردن مواد تعبيه شده   است. در
  اسب. 7.5توان و قدرت موتور  -
  VF 150 گيربکس - 
  304شفت اصلی و پره ھا از جنس استيل - 
    تمامی اجزا و مجموعه ياتاقان بندی قابل تعويض. - 
  دارای کليد حرارتی - 
  اينچ. 6قطر لوله قسمت خروجی  - 
   آھن. 80* 40پايه ھا ازقوطی  - 
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    :استيل آھن/ ليتری 1000مشخصات فنی دستگاه بلندر ميکسر  پودر،  مخلوط کن 

 
 304استيل  از جنس آھن / ميل  3 ضخامت ورق - 
 دستگاه از طريق موتور گيربکس با دور پايين انتقال قدرت ميکند  - 
  .اسب سه فاز 10ر توان و قدرت موتو - 
   pm 350محور  3گيربکس  - 
  304استيل  آھن / اصلی و پره ھا از جنس شفت - 
  تمامی اجزا و مجموعه ياتاقان بندی قابل تعويض. - 
  دارای درب لواليی در باالی مخزن  - 
  دريچه خروجی دستی  - 
  آھن 40*80شاسی دستگاه از جنس قوطی - 
  

   : آھنليتری  1500مشخصات فنی دستگاه بلندر ميکسر  پودر،  مخلوط کن 
 
  ميل آھن  5 ضخامت ورق - 
 دستگاه از طريق موتور گيربکس با دور پايين انتقال قدرت ميکند  - 
  .اسب سه فاز 20ر توان و قدرت موتو - 
   pm 350محور  3گيربکس  - 
   شفت اصلی و پره ھا از جنس آھن - 
  تمامی اجزا و مجموعه ياتاقان بندی قابل تعويض. - 
  دارای درب لواليی در باالی مخزن  - 
  دريچه خروجی دستی  - 
  شاسی دستگاه از جنس قوطی آھن - 
  

   استيل : ليتری 1500مشخصات فنی دستگاه بلندر ميکسر  پودر،  مخلوط کن 
  
 304استيل  ميل  3 ضخامت ورق - 
 دستگاه از طريق موتور گيربکس با دور پايين انتقال قدرت ميکند  - 
  .اسب سه فاز 20ر توان و قدرت موتو - 
   pm 350محور  3گيربکس  - 
  304استيل  شفت اصلی و پره ھا از جنس - 
  تمامی اجزا و مجموعه ياتاقان بندی قابل تعويض. - 
  دارای درب لواليی در باالی مخزن  - 
  دريچه خروجی دستی  - 
  شاسی دستگاه از جنس قوطی آھن - 
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    استيل: آھن / ليتری 2000مشخصات فنی دستگاه بلندر ميکسر  پودر،  مخلوط کن 

 
  304استيل آھن / ميل از جنس 6ضخامت ورق  - 
  دستگاه از طريق موتور گيربکس با دور پايين انتقال قدرت ميکند و دريچه ای  - 

 در قسمت زيرين ميکسر جهت خارج کردن مواد تعبيه شده   است.
  .اسب 30توان و قدرت موتور  - 
  pm400 گيربکس - 
  .304استيل  آھن / ميل از جنس 8ضخامت شفت اصلی و پره ھا به  - 
   تمامی اجزا و مجموعه ياتاقان بندی قابل تعويض. - 
  دارای سيستم تخليه اتوماتيک - 
  دارای سيستم شستشو - 
  دارای تابلو فرمان - 
    دريچه خروجی بادی. - 
  آھن 40*80شاسی دستگاه از جنس قوطی - 
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    / استيل :ليتری آھن 2500مشخصات فنی دستگاه بلندر ميکسر  پودر،  مخلوط کن 
 
  304/ استيل  ميل آھن  6 ضخامت ورق - 
 ميل 6ضخامت ورق درب ھای بغل و پايه ھای مقاومتی  - 
  و دريچه ای  دستگاه از طريق موتور گيربکس با دور پايين انتقال قدرت ميکند - 

 . خارج کردن مواد تعبيه شده استدر قسمت زيرين ميکسر جهت 
  .اسب سه فاز 30ر توان و قدرت موتو - 
  30به  1نسبت  pm 400محور  3گيربکس  - 
  304/ استيل  شفت اصلی و پره ھا از جنس آھن - 
  تمامی اجزا و مجموعه ياتاقان بندی قابل تعويض. - 
  دارای درب لواليی در باالی مخزن  - 
  در زير مخزندريچه خروجی دستی  - 
  40*80شاسی دستگاه از جنس قوطی آھن - 
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   / استيل :ليتری آھن 5000مشخصات فنی دستگاه بلندر ميکسر  پودر،  مخلوط کن 

  304/ استيل  ميل آھن  6 ضخامت ورق -
 ميل 6ضخامت ورق درب ھای بغل و پايه ھای مقاومتی  -
و دريچه ای در قسمت زيرين ميکسر جهت خارج کردن مواد تعبيه شده  پايين انتقال قدرت ميکنددستگاه از طريق موتور گيربکس با دور  -

  است
  .سه فازدور  1400اسب  40ر توان و قدرت موتو -
  30به  1نسبت  pm 400محور  3گيربکس  -
  304/ استيل  شفت اصلی و پره ھا از جنس آھن -
  تعويض.تمامی اجزا و مجموعه ياتاقان بندی قابل  -
  دارای درب لواليی در باالی مخزن  -
  در زير مخزن پنوماتيکدريچه خروجی  -
  دارای تابلو برق  -
  80*80شاسی دستگاه از جنس قوطی آھن -
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