Brochureløsblad

PRESIDENT

Hammermølle

PRESIDENT Hammermøller
Type 4KB – 4KBS - HMS
PRESIDENT tilbyder en række hammermøller til
formaling af korn, ris, majs og ærter mv.
Hammermølle type 4KB og 4KBS har indbygget
suge-trykblæser og kan derfor suge råvarerne til sig
gennem suge studs, separator eller injektor.
Under formalingsprocessen varetager transportblæseren den videre transport frem til afleveringsstedet - blander, forbeholder eller silo.
Møllen er endvidere udrustet med luftspjæld, der
indstilles efter suge- og blæselængden.
Billedet viser en PRESIDENT
hammermølle type 4KB monteret
med fodplade og selvtømmende
stenfælde med magneter.

(HMS Møllen Sælges ikke i Danmark)

PRESIDENT Hammermølle type HMS er en
effektiv og robust mølle.
Møllen kan suge råvarerne til sig gennem suge studs,
separator eller injektor fra afstande op til 40 m.
Den vandretliggende konstruktion gør den ideel for
montering i påslag eller oven på en blander, således
at der formales direkte ned i påslaget/blanderen.
På grund af rotorens store diameter og de tynde
hamre opnås der en ensartet foderstruktur med en
lille andel mel.
Luftafgangen sker via 4 stk. selvtømmende filtre, som
skyller støv og mel tilbage i blandingen. På denne
måde opnås et renere miljø og en optimal ressourceudnyttelse.
Billedet viser et TD1000 - HMS
kompaktanlæg monteret med 4 s tk .
s e l vre ns en d e f il tr e. Anlægget
kan der ud over monteres med
vejeceller.
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HMS møllen som en del af et støvfrit anlæg.

Brochureløsblad

PRESIDENT

Hammermølle

PRESIDENT møllerne
Er udviklet ud fra kravet om
effektiv og stabil
foderformaling. Som
standard leveres alle
hammermøller med sold,
industrihamre af hærdet stål
og rotor
Som tilbehør kan vi tilbyde:
forskellige typer tråd – og
plade sold, selvtømmende
stensamler med magneter,
suge studs, separator og
meget mere.

Enhed

4KB

4KBS

HMS

Motor

Kw

7,5 – 11

11,0-18,5

11,0-15,0

Kapacitet, Byg max

Kg/t

900

1000-1500

700-1500

Sugelængde max

Mtr

50

20

40

Blæselængde max

Mtr

100

40

-

Antal hamre

Stk

16

36

16

Plade sold

mm

Ø0,5-8,0

Ø0,5-8,0

Ø0,5-8,0 (2stk)

Tråd sold

mm

Ø3,0-4,5

Ø3,0-4,5

Ø3,0-4,5 (2stk)

Sugerør

mm

Ø76

Ø100

Ø100

Blæserør

mm

Ø100

Ø125

-

Vægt m motor

Kg

198-215

298-340

350-400

Filterareal

m3

Filtertype

14

20

12

4/110

4/110

4x300/1000
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Værd at vide om PRESIDENT hammermølle.

