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 .األلية محدود المسؤولية " شي هيو"شرآة 

ومجففة وجهاز توصيل , وهراسة , وخالط , وصمام دوار , والقط حبوب  , ساحقة تصنيف هوائية
  .هوائي 

األلية محدودة " شي هيو " عملت شرآة 1982منذ تأسيسها عام 
 التصنيف الهوائية ، المسؤولية باستمرار على تطوير وانتاج ساحقة

والقطة الحبوب ،والخالط والهراسة، والمجففة ،وجهاز التوصيل 
الهوائي عالي الضغط ، ومواد اخرى ، وتسوق جميع االتها تحت 

  . عالمتها التجارية الخاصة 
 عاما والمعرفة المبهرة في 30وتبدو خبرة الشرآة التي تزيد عن 

 واسع من المواد   ، والتي تستطيع سحق وفصل خطACPساحقة 
بانتظام وفعالية ، وبالحرارة الداخلية  تبقى مستمرة ، فان هذه االلة 

 تعتبر مثالية لمعالجة مواد 2011 عام TUVوالتي فازت بشهادة 
  آهذه مثل التغليف والطعام 

 خط توزيع ضيق يوفر ACPان مهمة فصل محسنة تمنع ساحقة 

تي تتنتجها، ويستطيع اتساق افضل للشكل في آل نوع من الحبوب ال
المستخدمون التحكم بسهولة بحجم الذرات المسحوقة عن طريق ضبط 
سرعة دوران آثافة الهواء للفاصة ، ان السالمة عززت بنظام تعشيق 
يحمي اتومتيكيا المشغلين من تشغيل األلة عندما يكون غطاء حجرة 

غلق غطاء الغرفة عندما تكون االلة عاملة ، السحق مفتوحا ، وي
وتعليمات نقل الفاصلة وديسك الطحن السهلة تجعل األلة سهلة التنظيف 
والصيانة ، وتهيئتها خاصة لعمليات تستلزم تغيير دائم للمواد الخام 

  .المراد سحقها 
العليا هو الخالط اللوبي المخروطي " شي هيو"ومنتج اخر من منتجات 

ط المواد بسرعة ودقة ، بينما يستهلك طاقة أقل من نماذج ، الذي يخل
 آيلو واط من الطاقة لخلط 1,5+ آيلو واط 30، ويحتاج الى .منافسة 

 % 30 -% 20فقط _  لتر من المواد ،على سبيل المثال 25,000
من الطاقة التي تحتاجها نماذج اخرى ، وعالوة على ذلك ،  فإن هذه 

  . ء فقط ، وتتحمل مساحة صغيرة لترآيبهاااللة سهلة التنظيف بالما
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