ابتكارات تكنولوجية لعام 2011

جديد :الطحن االقتصادى خملاليط االعالف – احلبوب  -البقوليات وكذا
احلبوب الزيتية
الشكل يوضح طاحونة التكسير ذات
الدرافيل طراز (كال) فى شكلها االمثل

مزايا الطواحني ذات الدرافيل
n
n
n

n
n
n

خط النتاج االعالف املركبة باستخدام
طاحونة التكسير ذات الدرافيل..خالط املعاجلة
احلراريةواالكسبندر ذو اخملرج التاجى ملحق به
قسم للمعاجلة الصحية واملوجودة اعلى سير
التجفيف طراز (احلصيرة) .املبتكرة

خطوط االنتاج كال
باستخدام املعدات
املبتكرة

AK-72-D 04/11

Digi-AK72-Ar 06/11

info@amandus-kahl-group.de

www.akahl.de

n

تقارب فى حجم اجلزيئات
املطحونة
سهولة ضبط الفجوة (املسافة
بني الدرفيلني)
استهالك منخفض للطاقة
–  % 50تقريبا من استهالك
الطواحني التقليدية (ذات
الشواكيش).
انخفاض نسبة التاكل للدرافيل
(نتيجة تصليدها)
تشغيل هادىء
سهولة استبدال الدرافيل
تعطى طاقة انتاجية عالية
وحتى  60طن /ساعة.

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5-9
D-21465 Reinbek / Hamburg
Phone: +49 (0)40 727 71 - 0
Fax:
+49 (0)40 727 71 - 100

مزايا طحن اجلزيئات اخلشنة فى
تغذية احليوان
 nبالنسبة العالف املاشية

ان البنية اخلشنة لهذه اجلزيئات تساعد
على تخفيض التحلل النشوى حملتوى
العلف داخل كرش احليوان كما انها
تساعد على ثبات درجة احلموضة داخل
الكرش باالضافة الى املساعدة على
االستخدام االمثل لالداء اجلينى.

 nبالنسبة العالف اخلنازير

متنع االمراض املعوية باالضافة الى
املساعدة على زيادة استهالك هذه
االعالف وكذلك تساعد على زيادة
نسبة الدهون باالضافة الى انتاج روث
جاف

 nبالنسبة العالف الدواجن

ال تعطى فرصة االختيار للطائر الى
جانب بقائها فترة طويلة داخل امعاء
الطائر وكذا تساعد على انتاج زرق جاف
وبالتالى تهيئة بيئة صحية داخل عنابر
التربية ..باالضافة الى اعطاء جودة
للحوم الطائر وكذا نسبة عالية من
انتاج البيض.

ابتكارات تكنولوجية لعام 2011
جديد :االكسبندر (كال ) ذو اخملرج التاجى النتاج املصبعات

استبدل رأس االكسبندر فقط بالرأس
اجلديدة النتاج املصبعات

طور ماكينة االكسبندر اخلاصة بك للحصول على مرونة
عالية وانتاج اعالف ذات جودة فائقة

اشكال مبتكرة للمنتجات تساعدك على غزو اسواق جديدة

االكسبندر كال ذو اخملرج التاجى طراز OEK

 nميكن تطوير ماكينات االكسبندر احلالية باستبدال
رءوسها برءوس ذات اخملرج التاجى كما ميكن ايضا
االحتفاظ بالراس القدمية الستخدامها عند احلاجة

 nاجراء عمليتني فى ماكينة واحدة ( التمدد ثم
الكبس)

 nاستهالك منخفض للطاقة
 nطاقة انتاجية عالية

 nيعمل مثل االكسبندر العادى باالضافة الى حتكمة
فى أشكال االكسباندات املنتجة

 nانتاج مصبعات ذات اقطار مختلفة

 nتشغيل سهل الى جانب كبس مخاليط االعالف
صعبة الكبس وكذا اخملاليط املستحيل كبسها
 nمرونة عالية ميكن مالحظتها أثناء التشغيل
باستخدام نظام التحكم  SMEوالذى
يحرك مخروط الرأس هيدروليكيا ( بالضغط
الهيدروليكى)

 nيصلح لتجهيز اعالف لكافة انواع احليوانات
 nيتم االحتفاظ بخشونة جزيئات مخاليط االعالف
بعكس املنتجات التى يتم كبسها باستخدام
املكابس التقليدية

