
 :Retschآسیاب هاي برشی 

با اتکا به گشتاور باالي روتور و : از عهده هر نمونه اي برخواهد آمد SM300آسیاب 

لبه هاي برشی آن که در هر بار برخورد دوبار عمل برش را انجام میدهد و همچنین کارایی 

بهینه شده، حتی براي نمونه هاي مخلوط و نامتجانس مانند زباله ویا بردهاي الکترونیکی، 

اب در میان خردایش عالی حاصل می گردد بهمین دلیل این مدل قدرتمندترین آسی

 محسوب می شود!!!   Retschآسیاب هاي برشی 

 شکل براي نمونه هاي فیبردار Vجدید: روتور 
همگن سازي نمونه هاي فیبردار کار طاقت فرسایی است زیرا این قبیل نمونه ها بصورت 

با استفاده از این روتور بصورت بارزي همگن  عمودي از منافذ الک تحتانی عبور خواهند کرد.

سازي بهبود می یابد. بدلیل شکل خاص و منحصر بفرد آن، ظرفیت حجم محفظه دستگاه 

کاهش می یابد و درنتیجه مواد بیشتري بسمت لبه هاي روتور هدایت می شود. سرعت و 

نه خواهد شد.ارایی این روتور در روند خردایش مانع از گرم شدن بیش از اندازه نموک

شکل براي آسیاب مواد زیر مورد استفاده قرار می گیرد: Vروتور 
 (کاه، َپر، انواع پوشاك و ماهی منجمد) 

است که  SM300تم ترکیبی مکش و گردابی ازجمله لوازم جانبی وسیع آسیاب سسی

روند خردایش را بهینه می سازد و ذرات بسیار ریز ماحصل استفاده از این سیستم 

 می باشد. بطور خالصه مزایاي آن عبارتند از:

.ابزار خردایش و نمونه بصورت مؤثري خنک میشوند •
.می یابد تسهیلبراي مواد با چگالی پایین ویا حجم کم نمونه،  بویژه ،تخلیه نمونه •
.سانی تمیز می شودآه ببه فضاي زیادي جهت نصب نیاز نیست و •

http://www.retsch.com/products/miling/cutting-mills/sm-300
http://www.retsch.com/dlvideo?file_id=53e4b550-8df8-44be-96d5-636500000000&lang=39
http://www.retsch.com/products/miling/cutting-mills/sm-300/information-downloads/


قابلیت  قیف اعمال نمونه زیرا:  براحتی و با سرعت تمیز می شود بطرز غیر قابل باوريافزون بر موارد فوق الذکر، آسیاب 

بدون استفاده از ابزار ویژه از محل خود خارج الک تحتانی  فشاري  و نصب با طراحی روتوربرگشت به سمت عقب دارد، 

می شوند.

 بازه وسیع انتخاب لوازم جانبی شما را قادر می سازد تا انواع مواد را آسیاب کنید:

ر، ذغال چوب، خوراك حیوانات، استخوان، کابل، مقوا، قطعات الکترونیکی، خوراك دام و طیور، ورق، غذا، پ

      ، محصوالت دارویی، انواع پالستیک، مشتقات مواد سوختی، الستیک، کاه،PETفلزات غیرآهنی، کاغذ، 

 منسوجات، چوب و غیره انواع

براي دریافت اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید

http://www.retsch.com/contact/?contacts[country]=56
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