KoneSlid® - sekoitin, tyyppi KS
patentoitu

✓✓ optimaaliset sekoitteet
✓✓ pieni kierrosnopeus
✓✓ erityisen lyhyt sekoitusaika
✓✓ salamannopea tyhjennys
✓✓ erinomainen käytettävyys
✓✓ Sekoitusrumpu: ATEX-alue 20
... nämä ovat tämän uudentyyppisen sekoitusjärjestelmän
ominaisuudet. Materiaalit liikkuvat sekoitusrummun reunoilla ylöspäin ja virtaavat keskellä alaspäin. Kartiosekoituselementti johtaa alaspäin virtaavan tuotantovirran reunoille.
Noin 4 kierroksen jälkeen sekoituslaitteisto on liikuttanut
koko määrän kertaalleen. Noin 20–30 kierroksen jälkeen
ihanteellinen sekoite on käytettävissä.
Energiankulutus on minimaalista, tässä mielessä sekoitusprosessi sujuu erityisen hienovaraisesti. Ainesosien muodot ja koot pysyvät yleisesti muuttumattomina. KoneSlid®sekoitin kehitettiin erityisesti materiaaleille, jollaisia tulee
sumukuivauksen, leijupetirakeistamisen tai hihnakuivauksen seurauksena, ja joiden ainesosat voivat olla erikokoisia
ja eri haurausasteisia. Esimerkkejä näistä: pikajuomajauhe,
maitojauheen johdannaiset, pikakeitot, mysli, pakasteet,
tablettimassat ja metallijauhe. KoneSlid®-sekoitin sopii
kaikenlaisille kuiville, kosteille ja suspendoituneille jauheille.
Tyhjennys tapahtuu vielä sekoitusprosessia nopeammin
siten, että lukitusjärjestelmä liikkuu alaspäin. Muutaman
sekunnin kuluessa sekoitteet virtaavat ulos. Alle asetetussa astiassa ei synny periaatteessa kasaumia. Tyhjennys
tapahtuu täydellisesti pienimpiäkin jauhejäämiäkin myöten. Suuret tarkastusluukut ovat erityisen hyödyllisiä. Ne
mahdollistavat miellyttävän puhdistamisen ja tarkastuksen.
Sekoittimen kaikkiin osiin pääsee käsiksi manuaalisen
kuivapuhdistuksen yhteydessä.
Tyyppi KS 400 kahdella tarkastusovella,
suunnitellut CleverCut®

Tulkaa vierailulle Paderborniin. amixon® toivottaa teidät
ystävällisesti tervetulleeksi ja takaa parhaat tulokset jo
etukäteen!
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End-of-the-line Mischanlagen
Syöttö, punnitus, siivilöinti,
annostelu

Lisäainekomponentit: vitamiinit,
kapseloitu kalaöljy,
hivenaineet ja muut
herkät materiaalit

Sekoittaminen:
KoneSlid®sekoitin

Tärinä-leijupetikuivaus ja
lisäaineiden
annostelu
Vastaanottoastia siirrettävissä
kiskoilla

hygieeniset
siirtoputket
Kaksi
KoneSlid®sekoitinta

Tarkastussiivilöinti pyynnöstä

Täyttö,
pakkaus

Täyttö,
pakkaus

Tässä esitetyt end-of-the-line-laitteistot
edustavat erityisen hygieenisiä laitemalleja
lisäravinteiden valmistukseen. amixon®
valmistaa vain sekoittimen. Vihreällä merkityt osat eivät kuulu tuotevalikoimaamme.
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Edut käyttäjille
✓✓ Ihanteelliset sekoitteet tuotteen mahdollisimman hienovaraisella käsittelyllä
✓✓ Vaihtelevat täyttöasteet n. 10–100 % tyyppimerkinnästä
✓✓ Puhdistus: mukava, varma, ihanteellisen ergonominen, märkä tai kuiva, manuaalinen tai automaattinen
✓✓ Sekoitin toimitettavissa pyynnöstä useammilla CleverCut®-tarkastusovilla
✓✓ Lähes jäämätön tyhjennys muutamassa sekunnissa, ilman kasaumia, ilman
erottelua
✓✓ Menetelmätestaukseen käytettävissä amixon® testisekoitin
✓✓ Pyynnöstä sekoituksen aikana voidaan luoda tyhjiö. Sekoite voidaan inertoida,
jolloin se säilyy pidempään.
Kaikki amixon®-sekoittimen komponentit ovat saksalaisia. Koneiden valmistus tapahtuu yksinomaan amixon®tehtaalla Paderbornissa Saksassa. Pidätämme oikeuden prosessi- ja valmistusteknisiin muutoksiin
© by amixon GmbH, Paderborn. Jälkipainatus tai siirto sähköiseen mediaan vain kirjallisella suostumuksella.

