
آسیاب نان پکصا
نان و  پودر  تولید  نان و  براى خردایش  به طور ویژه  نان پکصا  آسیاب 
به  این مدل آسیاب  "پانکو" کاربرد دارد.  تولید  براى  به طور تخصصى 
گونه اى طراحى شده است که با داشتن تیغه هاى بسیار تیز و برجسته 
قابل  هاى  تورى  دهد.  مى  برش  یکنواخت  صورت  به  را  نان  قطعات 
بر  را  بندى  دانه  کنترل  وظیفه  دستگاه  محیط  در  شده  نصب  تعویض 
عهده دارند، با انتخاب تورى با مش هاى مختلف امکان بدست آوردن 
خروجى هاى دلخواه فراهم مى شود. این دستگاه براى خرد کردن انواع 
با  باشد و  نان هاى تست و بیسکوئیت ها مناسب مى  نان هاى حجیم، 

تولید محصولى یکنواخت میزان ضایعات مواد را به حداقل مى رساند.
نان  خردایش  برای  اختصاصی  طراحی  با  پکصا  حجیم  نان  آسیاب 
امکان برش کاری دقیق بدون تغییر در بافت نان را همراه با کنترل 

دانه بندی فراهم می آورد.

ظرفیت تولید باالآسیاب نان حجیم صنعتی 
بدون تولید ریز دانه

بکارگیرى فوالد ضد زنگ  316   
جهت بهره بردارى کامال بهداشتى 

از دستگاه در صنایع غذایى

بهره برداری و نگهداری آسان

آسیاب نان پکصا
مخصوص تولید پودر نان

بازبینى،  دسترسى،  سهولت 
داخل  شستشوى  و  تمیزکارى 

دستگاه با اتصاالت کلمپى و پیچى

داخل  در  مواد  انباشتگى  بدون 
آسیاب و بدون امکان رشد کپک، 

قارچ و باکترى در محصول

و   ها  تیغه  پذیر  انعطاف  طراحى 
تورى جهت تغییر  چیدمان و تنوع 

در برشکارى نان هاى مختلف

آسیاب چکشی گزینه نامناسب برای تولید پودر نان
نان  باال  نسبتا  روتور  دور  داشتن  با  متداول  چکشى  هاى  آسیاب 
ورودى را به ذرات بیش از حد ریز تبدیل نموده و با تولید حجم 
هواى زیاد در حین کار نیازمند بگ فیلتر جهت جمع آورى غبار 
نان  پودر  تولید  براى  نوع آسیاب  این  این رو  از  خروجى هستند، 

مناسب نمى باشد.



پندار کارآمد صنعت آریا 
شماره ثبت   467571

پندار کارآمد صنعت آریا ( با مسئولیت محدود)
تولید کننده خطوط تولید و ماشین آالت صنعتى

نشانى: تهران، خیابان سهروردى شمالى، خیابان نقدى، پالك 30، واحد7
تلفکس: 5839 8875 021 - 9387 8851 021

همراه: 2252 729 0910
WWW.PAXAA.COM
SALES@PAXAA.COM

مدل
وزنابعاد کلی دستگاهسایز خروجیحداکثر سایز ورودیتوان موتورظرفیت

kg/hkWmmmmmmkg

PX-BCG05100-2505.5100x100x2502-10850x850x2100380

 PX-BCG10270-55011120x120x3002-151200x1200x3000700

PX-BCG20500-100022120x120x3002-151700x1700x42001430

*    مشخصات تجهیزات ممکن است بدون اطالع قبلى تغییر نماید.

**  ظرفیت تولید با توجه به ویژگیهاى خمیر، میزان رطوبت و سایز خروجى مورد نیاز متغیر مى باشد.

تکنولوژی آسیاب نان پکصا
بدنه تمام استیل رده غذایي با پرداخت سطحى بسیار تمیز •
محصول با کیفیت خروجي با بافت مناسب و ظرفیت باال  •
و  •  ISO-2372 استاندارد  مبناي  بر  لرزش  بدون  باالنس  روتور 

کارکرد با صداى حداقلى
از تراکم و بهم چسبیدن  • سرعت برش مناسب جهت جلوگیري 

خرده هاي نان با روتور دور پایین

انعطاف پذیری در سیستم تغذیه و امکان اتصال به سیستم انتقال  •
پنوماتیک یا خشک کن

ظرفیت تولید صنعتی در کمترین فضا با طراحى جمع و جور •
سهولت تمیزکاری جهت بهره بردارى براى مواد با ویژگى هاى  •

(بافت و رنگ و ...) متفاوت
جانمایی آسان و قابلیت بهره بردارى به صورت پرتابل •

درایو محرک
مجهز به اینورتر جهت کنترل سایز  محصول و سرعت برش •
یاتاقان بندى با دسترسى آسان جهت تعمیر و تعویض •
امکان نصب الکتروموتور گیربکس به صورت مستقیم یا با  •

استفاده از پولي و تسمه

توری کنترل دانه بندی
قابلیت رگالژ تورى با توجه به نیاز و کاربرى •
براى  • با مش هاى مختلف  تورى  دو  امکان نصب همزمان 

داشتن محصول با دانه بندى متنوع تر
طراحى فریم تورى از جنس فوالد ضد زنگ با امکان تعویض  •

آسان

بدنه آسیاب
بدنه از فوالد ضد زنگ پرداخت شده کالس غذایى و بهداشتى •
درب جدا شونده کلمپي جهت دسترسى راحت به داخل دستگاه •
بدنه پیچى با امکان نظافت و شستشوى داخل دستگاه •
طراحى ویژه جهت جلوگیرى از انباشتگى و فساد مواد •

روتور برشی
فوالد ضد زنگ براى تمامى بخش هاى برشى •
مجهز به 3 نوع تیغه براي برش مرحله اى و تضمین کیفیت  •

نان خروجي
قابلیت تعویض و تیز کردن آسان و سریع تیغه ها •
امکان تغییر چیدمان تیغه ها بسته به نوع محصول مورد نیاز •

آسیاب نان پکصا                                                                            مخصوص تولید پودر نان 


