SKIOLD FODERFABRIK

SKIOLD GØR EN FORSKEL!

SKIOLD foderfabrik

Din komplette leverandør af udstyr til
foderfremstilling

SKIOLD foderfremstilling
Processen & udstyret
Indvejning og dosering
SKIOLD har et komplet program af udstyr til dosering og indvejning af råvarer og øvrige komponenter. Programmet omfatter bl.a. langvægt,
vejebeholder, microdosering, mineralpåslag
etc. med kapaciteter op til 2 ton per batch.

I anlæg med stort kapacitetsbehov og blandenøjagtighed tilbydes horisontalblanderen,
som kan udstyres med fór- og efterbeholder
og indgå i anlæg med kapacitet op til 5-6 tons/
time. H-blanderen er afprøvet og testet med
en blandenøjagtighed på 1:100.000, som er tilstrækkelig til kommerciel foderproduktion.

Transportprogram

Pelletering

SKIOLD har et komplet program af mekanisk
transport indenfor flex-snegle, rørsnegle,
sneglerender, elevatorer og kædetransportører.
Til alle typer findes et stort tilbehørsprogram
og driftsikkerheden er i top.

Hvor der er behov for pelleteret foder, kan SKIOLD også levere kundetilpassede pelleteringsanlæg som en integreret del af foderfabrikken.
Vi har stor erfaring i levering og opsætning af
pelleteringsanlæg i størrelser fra 2-25 t/h over
hele verden.

Formaling
Traditionelle hammermølle med eller uden indbygget blæser, og kapacitet fra 300 til 5.000 kg/
time. Stort tilbehørsprogram incl. forstærkede
sliddele i Prof Line kvalitet.
Skivemøller findes i tre størrelser med kapacitet
på op til 12.000 kg/time. Motorstørrelse fra 7,5
til 75 kW. Skivemøllen er regulerbar, har et lavt
energiforbrug, minimal støv og et særdeles lavt
støjniveau.

Blanding
Uni-Mix diagonalblander er en universal foderblander som p.g.a. sin blandersnegl med stor
diameter og lavt omdrejningstal blander skånsomt og med en stor pålidelighed.

Silo anlæg
SKIOLD leverer komplette løsninger til opbevaring af korn. Et SKIOLD siloanlæg kan omfatte
galvaniserede stålsiloer af høj kvalitet, planlager, korntørring, kornindtag, kornresning og et
fuldt program af transportudstyr til korn - elevatorer, redlere, trugsnegle etc. Siloanlæggene
leveres med kapaciteter fra nogle hundredede
og op til mange tusind tons.

Raw Material Silos + Macro Dosing
Pelleting tower

Small component dosing
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Intake

...og alt styres automatisk af SKIOLD FlexMix &
FlexMix Pro blandecomputere

Med FlexMix PC styring har man det fulde overblik

FlexMix Pro er industriversionen af FlexMix

over produktionen og betjening sker blot ved klik

styringen med forbedret bruger-interface,

på flow diagrammet som vises på PC skærmen.

mulighed for sporing, og håndtering af flere siloer,

Alle data omkring recepter, råvarer og alarmer kan

møller og vejesystemer.

aflæses på skærmen og udprintes for videre bearbejdning.
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SKIOLD foderfabrik
Projektering af komplette fabrikker & siloanlæg

• dosering/indvejning/mikro-dosering
• formaling
SKIOLD projekterer og leverer komplette

• blanding

foderfabrikker i standard design op til 20 t/h,

• pelletering

men også større.

• rensere

Vi tilbyder alt i udstyr og tilbehør til den

• påslag

komplette foderfabrik:

• fedttank og -pumper
• siloer
• ventiler etc
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