
دستگاه آسیاب رشکت اسوه صنعت اصفهان
با سپاس از حسن انتخاب و اعتامد شام

توصیه می شود حتما قبل از راه اندازی دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
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درباره ما 
گــروه تولیــدی بازرگانــی اســوه صنعــت اصفهــان فعالیــت خــود را از ســال 1389در زمینــه ی 
طراحــی و ســاخت دســتگاه هــای تولیــد کننــده ی مــواد غذایــی ارگانیــک آغــاز کــرد و بــا توجــه 
بــه طراحــی حرفــه ای و کار بــر پســند دســتگاه هــا، بــه ســرعت مــورد اســتقبال صاحبان مشــاغل 
ــام عطــاری و  ــدگان عمــده ی روغــن هــای گیاهــی و درمانــی و تمامــی اق خانگــی، تولیدکنن

کارآفرینــان در حــوزه ی کســب و کارهــای ارگانیــک واقــع شــد.
ایــن شــرکت امــروزه بــه عنــوان یکــی از برنــد هــای مطــرح و معتبــر در تولیــد ایــن دســتگاه هــا 

در ســطح کشــور همچنین کشــور های همســایه شــناخته شــده اســت.
در حــال حاضــر اســوه صنعــت بــا بهــره گیــری از تیــم تحقیــق و طراحــی خــود، در 7شــاخه ی 
ــر ، دیســتونر و  ــره گی ــر، ک ــرق گی ــر،  ع ــن گی ــر،  روغ ــن،  ارده گی ــزرگ آســیاب،  خشــک ک ب
ــه همــراه متعلقــات هــر کــدام کــه خــط تولیــد کامــل و جامعــی را  بیــش از 100 زیــر شــاخه ب
شــامل میشــود بیشــترین تعــداد و تنــوع دســتگاه را در حــوزه ی کاری خــود دارد و هــر ســاله 
بــا کمــک دانــش روز دنیــا و بــا طراحــی و شــبیه ســازی کامپیوتــر ی بــا بهینــه ســازی دســتگاه 
هــای تولیــدی خــود ، محصوالتــی بــه روز و مشــتری پســندی را بــه ســبد تولید خــود اضافه میکند .
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مقدمه
حســن انتخــاب و ســلیقه ی شــما را در اســتفاده از محصــوالت اســوه صنعــت تبریــک 

ــد تولیــد ایــن محصــول مهتریــن  ــان مــی دهیــم در فرآین ــه شــما اطمین مــی گوییــم، وب

کیفیــت  بهتریــن  راســتا  ایــن  در  و  بــوده  مشــتریان  رضایــت  جلــب  شــرکت  هــدف 

شــده. گرفتــه  نظــر  در  محصــول  ایــن  در  خــاق  و  متخصــص  کارشناســان  توســط  را 

عملکــرد  تســت  تولیــد،  فرآینــد  اولیــه،  آزمــون  و  بازرســی  خصــوص  در  همچنیــن 

اســت.  شــده  حاصــل  کامــل  اطمینــان  محصــول  ایــن  کیفیــت  از  نهاـیـی  کنتــرل  و 

ــدازی دســتگاه آســیاب و نحــوه ی  ــرای راه ان ــاز ب ایــن دفترچــه حــاوی اطاعــات مــورد نی

ــا دســتگاه مــی باشــد. عملکــرد بهینــه ب

ــرای مراجعــات  ــا دقــت مطالعــه کــرده و آن را ب ــذا خواهشــمندیم دفترچــه راهنمــا را ب ل

بعــدی نگهــداری فرماییــد. 

دستوالعمل های ایمنی:
ــا  + لطفــا پیــش از اســتفاده از دســتگاه، دســتورالعمل هــای ایمنــی را ب

دقــت مطالعــه فرماییــد.
+ بــرای جلوگیــری از خطــر بــرق گرفتگــی قســمت دو شــاخه کامــا در پریــز 

قــرار بگیرد. 
+ محــل تعبیــه دســتگاه  از بــرق مصرفــی مناســب 220 ولــت بــرای تکفــاز 

و 380 ولــت بــرای ســه فــاز  برخــوردار باشــد.  

هشدار: 
+ در هنــگام بــاز بــودن درب آســیاب از روشــن کــردن آن جــدا خــودداری 

. کنید
+ بــرای جلوگیــری از پخــش شــدن گــرد و غبــار مــواد قبــل از روشــن کــردن 
دســتگاه از محکــم بــودن چفــت هــای درب آســیاب اطمینــان حاصــل 

کنیــد.
ــر اســت ســیم  ــه ذک + دوشــاخ دســتگاه دارای ســیم ارت اســت الزم ب

ــا  وصــل باشــد. ارت ســاختمان حتم
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خصوصیات دستگاه :
 -  آســیاب هــای چکشــی )پــره دنــده ای( مناســب بــرای ادویــه جــات خشــک و ســخت از 

قبیــل زرد چوبــه، دارچیــن، فلفــل، ســنجد، هســته خرمــا و زنجبیــل  میباشــد.
 - بــه دلیــل قــدرت بــاالی دســتگاه) 3000در در دقیقــه ( بــا یــک بــار آســیاب شــدن مــواد بــه 

صــورت پــودر یــک دســت و نــرم تولیــد مــی شــود . 
 - بدون نیاز به خرد کن 

 - بدون نیاز به الک شدن مواد
 - دارای توری های )مش ها( متفاوت و مورد نیاز برای  آسیاب کردن مواد مختلف

بدون گرد و غبار 
 - برق مصرفی تکفاز می باشد و مناسب برای خانه و مغازه و کارگاه

 - قابلیت نصب موتور 3 فاز با توان موتور 3اسب و 4اسب و 5اسب 
 - قابل طراحی در دو شکل نیمه تور و تمام تور 

 - مدل آسیاب پره ای نیمه تور و مناسب برای ادویه جات خشک و سخت 
 - مدل آسیاب تمام تور مناسب برای ادویه جات روغنی مثل قاووت و غات  مثل 

گندم، جو  و ذرت 

چک کردن جهت چرخش سه پره و پروانه : 
وقتــی بــرای اولیــن بــار مــی خواهیــم دســتگاه را روشــن کنیــم مــی بایســت در محفظــه پــره هــا 

را بــاز و ســویچ را روشــن کــرده و دو مــورد را چــک کنیــم.
1-حرکت پره ها در جهت مناسب باشد. 

2-صدای دستگاه غیر عادی نباشد. 

دقت داشته باشیم از نزدیک شدن به قسمت تیغه ای خودداری کنید.
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تابلو برق مخصوص آسیب های سیکلون مکنده دار

تابلو برق مخصوص آسیاب های معمولی

مشخصات فنی تابلو برق 
هر تابلو برق شامل سه بخش است :

1.سوییچ خاموش /روشن آسیاب 
2. سوییچ خاموش/روشن ویبراتور 

3.سوییچ مکنده که در آسیاب های دارای سیکلون مکنده کاربرد دارد. 

متعلقات آسیاب های مجهز به مجموعه ی سیکلون مکنده : 

زیــر بارریــز: در قســمت مخــزن دســتگاه هــا آهنربایــی قــوی وجــود دارد کــه از ورود خــرده هــای فلــزی بــه داخــل 
کاســه و پــاره شــدن تــوری و شکســتن پــره هــا جلوگیــری مــی کنــد. 

سیکلون: همان سیلو است که مخزن مخروطی شکل محصول نهایی و خروجی دستگاه میباشد.

مکنده: مکش جریان هوا و کلیه مواد را به داخل سیکلون بر عهده دارد.

باالبر: مواد اولیه درون آن ریخته می شود و توسط لوله به مخزن باالی دستگاه انتقال می یابد .
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 شــیر ویفــری: بــرای مــوادی کــه در مســیر آســیاب تــا مخــزن جــا مانــده اســتفاده مــی شــود، 
یعنــی بعــد از پایــان کار و قبــل از خامــوش کــردن دســتگاه مــی بایســت ایــن شــیر را موافــق 

عقربــه هــای ســاعت بچرخانیــم تــا مــواد کامــل تخلیــه شــود. 
ــل از  ــان کارقب ــاز و بســته کــرد. پــس از پای ــار ب ــک ب ــد هــر یــک ســاعت ی شــیر ویفــری را بای

ــردد. ــه گ ــا مســیر تخلی ــم ت ــاز کنی ــه آن را ب ــد ثانی خاموشــی دســتگاه الزم اســت چن

دریچــه هــای آب بنــدی: در پاییــن ســیکلون  قــراردارد کــه بایــد کامــل بســته شــود تــا هیــچ 
گــرد و غبــاری از آن خــارج نشــود.

ــرای  ــرق تعبیــه شــده و ب ــو ب ــگ اســت کــه کلیــد آن در تابل ــور: یــک قطعــه نارنجــی رن ویبرات
ــرد . ــد آن را روشــن ک ــل بای ــه کام تخلی

در صورت استفاده از قیف بزرگ حتما باید از ویبراتور استفاده کرد. 

 برای باز کردن و جدا کردن ویبراتور از روی آسیاب 
 فقط کافی است فنر های بین آنها را جدا کنید و برای نصب مجدد آن نیز باید فنر ها را ببندید.
قابــل ذکــر اســت: دســتگاه هــای 10 اســب،20 اســب،30 اســب و 40 اســب دارای بــرق ســه فــاز و 

دســتگاه هــای 2 اســب ،3اســب،4 اســب  و 5 اســب دارای بــرق تــک فــاز مــی باشــند.

راه اندازی دستگاه: 
1.آسیاب های تک فاز با همان 2 شاخه به برق زدن به کار می افتد. اما برای آسیاب های 
ســه فــاز بایــد حتمــا یــک بــرق کار خبــر کنید تا مراحل راه اندازی برق را برای شــما انجام دهد. 

2.مش)توری( مخصوص را در محل خود قرار دهید.
3.جهت چرخش سه پره و پروانه را چک کرده )مراحل چک کردن سه پره قبا توضیح داده 

شده است.(
 4. درب دستگاه حتما حتما بسته و چفت ها را محکم کنید.

5. اگــر آســیاب ســیکلون مکنــده دارد مراحــل وصــل کــردن ســیکلون را انجــام داده )در ادامــه 
توضیح داده میشــود.(

6. کیسه را درست نصب کنید. کش آن را حتما داخل شیار دستگاه قرار بگیرد.
 7. دریچه قیف را بسته تا مواد وارد آسیاب نشود.

8. آسیاب را روشن کنید.
9. دانه ها را داخل مخزن بریزید.

10. دریچه هوای آن را باز کنید )دریچه سکه ای(.
11. دریچــه قیــف را آرام آرام بــاز کــرده تــا مــواد بــه مقــدار بســیار کــم و آهســته آهســته وارد 
آســیاب شــود.)درصورتی کــه تمایــل داریــد دســتگاه بصورت خــودکار، کار کنــد و اپراتور باالی 
ســر دســتگاه ورود دانــه هــا را کنتــرل نکنــد بایــد از قیــف ویبــره دار و مکنــده اســتفاده کنید.
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ــردن دســتگاه،  ــد از روشــن ک ــور مــی بایســت بع ــف و ویبرات ــا قی ــدازی دســتگاه ب در راه ان
ویبراتــور را از تابلــو بــرق روشــن و ســپس مــواد را داخــل قیــف ریختــه و دریچــه را آرام آرام 

بــاز کــرده  و بــه کارخــود ادامــه مــی دهیــم.
نیایــد،  فشــار  دســتگاه  بــه  و  نکنــد  داغ  کــه  کنیــد  چــک  را  بدنــه  کار  حیــن  در   .12
شــود. خنــک  تــا  کنیــد  خامــوش  دقیقــه   5 را  دســتگاه  بــود  شــده  گــرم  بدنــه  اگــر 

 دقــت درمیــزان ورود مــواد بــه آســیاب باعــث مــی شــود صــدای دســتگاه تغییــر نکنــد و بــه 
موتــور فشــار نیایــد.

13. پــس از وارد شــدن همــه محصــوالت بــه داخــل دســتگاه 10 ثانیــه صبــر کنیــد تــا کلیــه 
مــواد داخــل دســتگاه، آســیاب گــردد و ســپس آســیاب را خامــوش مــی کنیــم.

14.در راه انــدازی دســتگاه بــا قیــف و ویبراتــور مــی بایســت بعــد از روشــن کــردن دســتگاه، 
ویبراتــور را از تابلــو بــرق روشــن و ســپس مــواد راداخــل قیــف ریختــه و دریچــه راآرام آرام بــاز 

کــرده  و بــه کارخــود ادامــه مــی دهیــم .

15. بعد از پایان کار با یک فرچه داخل کاسه را تمیز کنید.

عیب یابی دستگاه 
قابــل ذکــر اســت کــه  تمــام الکتــرو موتورهــای آســیاب چــه در مقیــاس هــای کوچــک 
انــدازی، ســه برابــر میــزان آمپــری کــه  بــه هنــگام راه  بــزرگ  و چــه در مقیــاس هــای 
روی آن نوشــته شــده  بــه بــرق نیــاز دارد؛ بــه طــور مثــال، هــر گاه بــر روی موتــور عــدد 
5 آمپــر نوشــته شــده باشــد لحظــه ی اســتارت، بــه 15 آمپــر بــرق جهــت راه انــدازی 
کنــد. فیوزخامــوش  ســوئیچ  اوقــات  گاهــی  شــود  مــی  باعــث  اتفــاق  ایــن  دارد.  نیــاز 

در مواقعی هم  اعمال شدن این دو مورد فیوز، دستگاه را خاموش می کند: 
1- وارد شدن زیاد از حد محصول به دستگاه

2- گرفته شدن توری ها
اگرمواد اولیه روغن یا رطوبت داشته باشد و روی توری ها خمیر شود و جلوی عبور و مرور 

هوا را بگیرد. در چنین موقعیتی باید توری را خارج کرده و بشوئید و خشک کنید.

نکته: در آسیاب های 3 اسب هنگام استارت بایددستگاه کامال 
تخلیه باشد ،دستگاه روشن شده و بعدمواد به داخل آسیاب 

ریخته شود . 

نکتــه: از آســیاب دانــه هــای روغنــی و مرطــوب چــون کنجــد، ســیاه دانــه، 
زیــره، تخــم گشــنیز و ... خــودداری کنیــد.
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قبل از اســتارت مجدد دســتگاه بعد از پریدن فیوز می بایســت، کاســه را کامل تخلیه کرده و 
سه پره را چرخانده تا گیر نداشته باشد و توری را تمیز کرده و بعد باز سوئیچ روشن را بزنید. 
ــن  ــه خامــوش مــی شــود، در ای ــد از اســتارت، دســتگاه بافاصل ــده شــده بع در مواقعــی دی
حالــت بایــد فیــوز دســتگاه را چــک کــرد زیــرا بــرای آســیاب هــای 3 اســب فیــوز  16-20 آمپــر 

ــرای آســیاب هــای 4 و 5 اســب  تیــپ c و ب
فیوز 20-25 آمپر تیپ c باید استفاده کرد .

در اتصــال کیســه بــه دســتگاه بایــد دقــت داشــته باشــید کــه کیســه در محــل دقیــق شــیار 
قــرار گیــرد و از انداختــن کــش در محــل باالتــر جــدا خــودداری کنیــد .

قــط کــردن بــرق دســتگاه توســط کلیــد مینیاتــوری تنهــا در زمــان فشــار آمــدن بــر موتــور رخ 
مــی دهــد در ایــن حالــت الزم اســت کــه مــواد ورودی را کمتــر ریختــه و قبــل از روشــن کــردن 
مجــدد دســتگاه از بــاز بــودن ســوراخ هــاو امــکان خــروج مــواد از داخل آســیاب مطمین شــوید.
اگــر احیانــا بدنــه ی آســیاب داغ شــد، ابتــدا دریچــه ســکه ای آســیاب را کامــل بــاز کنیــد و 
کلیــه مــواد را بشــویید و از بــاز بــودن کلیــه منافــذ کیســه و تبــادل هــوا در آن مطمین شــویدو 
ــاد شــود و از گذاشــتن کیســه داخــل  ــه واســطه جریــان هــوا کامــا ب اجــازه دهیــد کیســه ب

ظــرف اســتیل و قــرار دادن زیــر آســیاب خــودداری کنیــد. 
پــودر خروجــی از آســیاب بایــد یــک دســت باشــد در غیــر ایــن صــورت شــما از تــوری مناســب 

اســتفاده نکــرده ایــد و بایــد از تــوری مناســب اســتفاده کنیــد.

باید توجه داشت توری کامل در مکان خود قرار گرفته باشد و هیچ راه گریزی برای خروج 
مواد درشت وجود نداشته باشد .

در صورت جا ماندن مواد در مخزن برق دســتگاه توســط فیوز قط شــده، این مورد در آســیاب 
ســنجد و مــواد روغنــی و نــم دار دیــده مــی شــود کــه بایــد مــواد را کامــا خشــک کــرده و از توری 
درشت تر استفاده کرده و برای به دست آوردن پودر نرم تر در دو مرحل آسیاب انجام بشه.

ــادی ســریعا آســیاب را  ــر ع ــا صــدای غی ــردن آســیاب ومواجــه شــدن ب در صــورت روشــن ک
ــد.  ــاس بگیری ــروش شــرکت تم ــس از ف ــات پ ــا بخــش خدم ــرده و ب ــوش ک خام

در مــواردی مشــاهده شــده عصــر دســتگاه بــه خوبــی کار میکــرده و صبــح روشــن نشــده در ایــن 
صــورت تنهــا الزم اســت کابــل و کلیــد خامــوش وروشــن دســتگاه را چــک کنیــد و مســیر ورودی 
بــرق بــه دســتگاه چــک شــود. در ایــن مواقــع جــای نگرانــی نیســت موتــور دســتگاه اگــه صــدای 
عجیــب و یــا بــوی ســوختگی نداشــته باشــد فقــط یــک نقــص فنــی میتوانــد مانع روشــن شــدن 

دســتگاه باشد.
پــس از اســتفاده ی مــداوم از دســتگاه چنانچــه نتیجــه مطلــوب از آســیاب نگرفتیــد میتوانید 
ــه را  ــد و تیغ ــاز کنی ــده ب ــچ نگهدارن ــا پی ــه ســاییده شــده را ب ــره ک ــای ســر ســه پ تیغچــه ه
ــه اســتفاده کــرد و بعــد از  ــه هســتند و مــی شــود از هــر دو لب ــد. تیغــه هــا دو طرف بچرخانی

اســتفاده کــردن از یــک طــرف از لبــه ی دیگــر بهــره بــرد.
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علت داغ کردن بدنه آسیاب ها:
1.پر بودن بیش از حد قیف که اجازه ورود هوا به داخل کاسه ی آسیاب را نمی دهد. 

2.سوراخ های کیسه ها مسدود شود و منافذ اجازه ی خروج هوا را ندهد.
پس هر چند وقت یکبار می بایست کیسه ها را تمیز کرد یا حتی شست .

 دالیل اینکه از اطراف دستگاه گرد و غبار می زند:
1-چفت ها خوب سفت نشده باشد.
2-واشر دور کاسه خراب شده باشد.

3- اورینگ خراب شده باشد.
ــه باشــد. )کیســه بایســتی داخــل قســمت  ــرار نگرفت 4- کــش کیســه در جــای مناســب آن ق

ــزش دســتگاه باشــد(. شــیاردار ری
ــاال از بســت اســتفاده شــود تــا بتوانــد  ــه ب ــرای ســایز هــای 10 اســب ب )پیشــنهاد مــی شــود ب

ــه دارد(. کیســه را بخوبــی نگ

مراحل تعویض توری : 
دســتگاه را خامــوش کنیــد و پــس از خــارج کــردن محصــول، پیــچ هــای تــوری را بــا آچــار بــاز 
کنیــد. گرفتگــی تــوری را برطــرف کنیــد و بــاز تــوری را بســته فیــوز را بــه حالــت عــادی درآوریــد 

و پــس از پنــج دقیقــه دســتگاه را روشــن کنیــد. 
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متعلقات جانبی :
انواع توری 

  - توری 0/5 مناسب برای گندم، جو، برنج 
  - توری 0/7 مناسب برای ادویه جات مختلف زرد چوبه، 

دارچین 
  - توری 1 مناسب برای دارچین فلفل، پودر پیاز، گوجه 

  - توری 2 مناسب برای ادویه جات با زبری بیشتر  
  - توری3 مناسب برای سنجد کاما خشک

  - توری 4 مناسب برای عناب، سماق  
  - توری 5 و 6مناسب برای سنجد تر، عناب 

نکتــه: مقــدار زبــری و نرمــی ادویــه جــات متناســب بــا منطقــه و ذایقــه 
مشــتریان متفــاوت باشــد و درجــه بنــدی فــوق جهــت ســهولت کار واســتفاده 

بهینــه توصیــه مــی شــود . 

 نمونه ای از انواع آسیاب های اسوه صنعت :
اسوه صنعت گامی پیشرو در صنعت تولید آسیاب دارد و در تاش و تکاپو برای ساخت و 
تولید دستگاهای جدید است  چند گزینه ی زیر نمونه ای از تولیدات اخیر اسوه صنعت 

می باشد و تولیدات این شرکت همچنان ادامه دارد. 
آسیاب دو کله ی 4 اسب:   

  - دارای یک موتور مشترک پرقدرت که 2 ورودی و 2 خروجی مجزا
  - مناسب برای آسیاب کلیه ی اقام خشک و سخت عطاری 

  - دارای چرخ های قفل دار و پره های نشکن از آلیاژ محکم
  - مناسب برای عطاری هایی که فضای کم و حجم کار زیادی دارند.

 - دارای مش های متنوع برای خرد کردن نیم کوب و جوکوب تا 
 پودرکامل

 - بهترین مزیت این دستگاه این است که امکان آسیاب کردن 
 زردچوبه بایک طرف وآسیاب کردن اقام دیگرباطرف دیگراست.

 - امکان نصب مخزن استیل با دریچه به جای کیسه
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میکسرمیل اسوه:
  - کسری و پرتی محصول دراین دستگاه صفر می باشد.

 - درحین انجام کار می توان مواد دیگری به داخل همزن 
 اضافه نمود.

  - محصوالت به صورت همزمان آسیاب ومیکس میشود.
  - کمترین جای ممکن را اشغال می کند.

 - به دلیل آب بندی مناسب وکوتاه ترین مسیر، محصوالت 
 و مواد قیمتی را همچون کاتالیزور آسیاب و میکس میکند.
 - طراحی جذاب و بهینه ی این دستگاه، آسایش و راحتی 

 مصرف کننده را فراهم می نماید
 - کیفیت آسیاب و میکس محصوالتی همچون چای 

ماساال و کاتالیزور و پودر های سبک، فرار و گران قیمت با 
 این دستگاه حائز اهمیت می باشد.

 - این دستگاه همزمان کار دو دستگاه را انجام می دهد.

آسیاب دو مرحله ای اسوه: 

- آسیابی باقابلیت استارت و راه اندازی با برق زیر 
 32آمپر

 - حذف پارگی توری ها در هردوکاسه آسیاب 
- بهترین انتخاب برای ورودی اول اقام سخت مثل 

زردچوبه، هلیله، هسته خرما و جوز هندی و بهترین   
- انتخاب برای ورودی دوم جهت آسیاب اقام نرم 

مثل: گندم جو و کلیه ی گیاهان دارویی و دانه های 
 چرب و غیره 

 - در3نوع استیل و استاتیک وکاور استیل
- یک آسیاب کامل برای همه ی اقام سخت دارای   

 2موتور20اسب با مصرف انرژی
 - کم قابل استفاده درکارگاههایی بابرق 32آمپر

 - تولید 1٫5 برابر آسیاب 40اسب معمولی
- قیف باال دارای ویبراتور و دریچه ی تنظیم است       

- قیف پایین ثابت و دارای دریچه تنظیم است.
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آسیاب پاور فول اسوه:
 - امکان آسیاب اجسام خیلی سخت مثل زردچوبه 

 و هسته خرما
  - امکان آسیاب اجسام نرم مثل دارچین و گندم

  - امکان آسیاب گیاهان دارویی و سبزیجات خشک
  - امکان آسیاب دانه های روغنی و چرب

 - یک طرف آسیاب دنده پروانه ای طرف دیگر 
 آسیاب چکشی و تمام تور

 - قابلیت استفاده طوق با تمام تور، نیم تور و نیم 
دنده، 30درصد دنده 70درصد تور  و 70درصد دنده 

 30درصد تور
 - دارای تابلو برق به روش استوپ استارت دارای 

 کنترل بار و دارای کنترل فاز
 - امکان نصب اینورتر جهت کنترل سرعت بدون 

لرزش و با کم ترین صدا

  - ورودی و خروجی آسان که دارای کیسه یا مخزن استیل می باشد طبق سفارش مشتری 
 تنوع باالدر آسیاب کردن دانه هاو اقام ادویه 

 - مخصوص آسیاب کردن سنجد با هسته و حتی سنجد نم دار40 اسب مخصوص گیاهان 
 دارویی و اقام سخت عطاری

  - دارای قیف ویبراتور دار جهت تسهیل کار
  - دارای توری های متنوع جهت بلغور و نیمکوب تا پودر کردن

آسیاب چابک اسوه: 
 - دستگاهی با اشغال فضای کم، بسیارکار آمد و 

 بهینه با مصرف برق پایین
 - تمام نیازهای شما در مورد یک آسیاب قدرتمند 

 و بدون محدودیت را برآورده میکند. 
  - تیغه های قوی ازجنس فوالد ضد سایش و نشکن 

 - توان آسیاب انواع محصوالت سفت و خشک و 
 حتی محصوالت نرم و دارای رطوبت و چربی 

 - مصرف برق درحدآسیاب گهواره ای ولی 
درعملکرد فراتر 
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  - دارای چرخ ترمز دار
 - دارای پره ی قدرتمند و تهیه شده از آلیاژ نشکن و 

 ضد سایش
  - بسیار کم صدا و بدون ایجاد غبار

  - در سه نوع تمام استیل و استاتیک و کاور استیل
 - قابلیت وصل شدن به سیلو مکنده و ایجاد خط 

 تولید کامل
 - قابلیت استفاده و نصب مخزن استیل به جای 

 کیسه
 مخزن ویبره دار آن سرعت عمل دستگاه را باال می برد

کاسه فوالد محکم و ضخیم
 - قابلیت تولید به صورت دنده پروانه، تمام تور، 30 

 درصد دنده 70 درصد تور
 - قابلیت تولید به صورت دو کله )دو ورودی( و کامل 

شدن دستگاه برای استفاده در تمامی اقام ادویه 
سخت، نرم، روغنی و گیاهی


