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Robustez e Alta Tecnologia

em Equipamentos

Moinho de Martelos

- A tecnologia Alliance permite hoje o desenvolvimento especifico de moinhos de
qualquer porte, feitos de acordo com as especificações de granulometria, dureza e
capacidade processadas;

- Através de nossa engenharia elaboramos e executamos projetos otimizados adaptados
as necessidades de cada cliente, além de instalações completas de moagem com
alimentação, movimentação, armazenagem e ensaque; Consulte-nos;

- Nossos Moinhos contam com martelos móveis e reversíveis, podem assim ser usados
em seus quatro cantos e são fabricados em material especial resistente ao desgaste e
com tratamento térmico especifico a cada tipo de moagem de materiais;

- Sua forma construtiva e design garantem uma maior área de peneiramento, resultando
em uma maior vazão do material moído e um consequente aumento do rendimento da
máquina;

- As telas e a capacidade são desenvolvidas de acordo com o material a ser processado,
proporcionando a melhor relação custo benefício do mercado;

-O Alimentador otimizado garante melhor continuidade na alimentação do moinho,
evitando oscilações na corrente do motor, conta co placas magnéticas que retiram
corpos ferrosos que adentrem a câmara de moagem protegendo o equipamento de
avarias diversas;

- Rotor com balanceamento eletrônico estático e dinâmico garante maior vida útil dos
componentes e do próprio equipamento além de reduzir o nível de ruído;

- Sob encomenda fabricamos este moinho em Aço Inox ASI 304 ou 316;

- Estes equipamentos ainda contam com um sistema de segurança que impede a
abertura das portas até que o motor principal esteja totalmente parado;

  

MODELOS - CAPACIDADE TON/H

ALLMM  200     

Reservamo-nos no direito de modificar  ou descontinuar a produção de qualquer produto, bem como asespecificações, sem prévio aviso.

MOINHO 
DE MARTELOS
www.alliance.ind.br

Robustez e Alta Tecnologia

em Equipamentos

ALLMM  500     ALLMM 1000     ALLMM 2000     ALLMM 2500     ALLMM 3000     
PENEIRA     MATERIAL    

0,3                     0,9                    1,5                     3,0                     4,0                    6,0

1,3                     3,5                    6,0                   12,0                   14,0                  24,0

1,6                     3,5                    7,0                   15,0                   18,0                  30,0

2,1                     5,0                  10,0                   20,0                   24,0                  40,0

1,1                     2,7                    5,2                   10,0                   12,0                  20,0

2,9                     7,0                  14,0                   28,0                   33,0                  56,0

2,1                     5,5                  10,0                   20,0                   24,0                  40,0

1,1                     2,7                    4,8                   10,0                   12,0                  20,0        

CASCA DE ARROZ

FARINHA DE CARNE

SOJA EM GRÃO

SOJA PELLETIZADA

MILHO PARA RAÇÃO

FARELO DE SOJA

FARELO DE SOJA

CASCA DE SOJA

                         

Ø1,2 mm

Ø5,0 mm

Ø8,0 mm

Ø5,0 mm

Ø3,0 mm

Ø8,0 mm

Ø6,0 mm

Ø4,0 mm

                         


	Página 1

