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         THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
 

Model Công suất 
(Tấn/mẻ) 

Motor 
(kW) 

Vòng quay 
trục chính 

(rpm) 
Kích thước 

LxWxH (mm) 
Trọng lượng 

(kG) 

FVMX-25 0.1 – 0.25 4 120 - Ø800 1800 300 
FVMX-50 0.4 – 0.6 5.5 120 - Ø1000 2000 500 

FHMX-100 0.7 – 1.0 15 120 1800 800 1000 800 
FHMX-200 1.0 – 2.0 30 36 2200 1000 1200 1000 
FHMX-500 2.0 – 5.0 45 36 2400 1350 1500 1100 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
 

• Kết cấu máy trộn đứng bao gồm một vít tải xoắn bên trong và một motor điều khiển lắp trên nắp máy trộn. 
• Nguyên lý vận hành của máy trộn kiểu đứng khá đơn giản, nguyên liệu được nạp vào phểu trộn sẽ được 

vít tải trung tâm đẩy lên phía trên và đổ ra hai bên, trong quá trình tải lên của vít, vật liệu được trộn lẫn với 
nhau bên trong ống dẫn liệu, sau đó lớp vật liệu này hòa lẫn với nguyên liệu vừa nạp vào ở bên dưới 
phểu nạp, lại được vít tải đẩy lên trên, chu trình trộn được lập đi lập lại nhiều lần. Kết thúc chu trình trộn, 
mở van xả để tháo liệu ra. Máy trộn kiểu đứng có công suất nhỏ, phù hợp cho các hộ chăn nuôi, hay các 
trang trại, cần trộn theo thức ăn theo mẻ. 

• Máy trộn kiểu nằm ngang, được thiết kế với một vít tải cánh được lắp đặt bên trong máy, chức năng dùng 
để đánh tơi vật liệu và trộn đều các lớp vật liệu với nhau. Máy trộn nằm ngang cho công suất trộn lớn lơn 
máy trộn đứng, thường được thiết kế cho qui trình sản xuất thức ăn gia súc với công suất lớn, thời gian 
trộn được định lượng theo mẻ bằng Timer, hệ thống xả liệu tự động sau một chu kỳ trộn. 

• Hệ thống thường được kết hợp với máy nghiền búa. 
• Kết cấu máy đơn giản, gọn nhẹ. 
• Vận hành đơn giản và thuận tiện di chuyển lắp đặt mọi nơi. 
• Chi phí bảo trì thấp. 


