
 
Besi sığırları için mısır, arpa, buğday gibi
tahılların ezilmesi ile elde edilen ürünler
hayvanın gelişimini hızlandırır. Ayrıca
süt ineklerinde nişastanın sindirilmesini
kolaylaştırır, süt verimini artırır.

KULLANIM ALANLARI
• Yem fabrikaları
• Ezme (�ake) üniteleri

EZME
ÜNİTELERİ
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Ürün rutubet, sıcaklık ve zaman parametrelerine bağlı
olarak paslanmaz imal bir tank içersinde buhar
kullanılarak şartlandırılır. İyi bir jelatinizasyon için
normalde %10 civarındaki ürün rutubeti, minimum%18’e
çıkarılır. Sıcaklık maksimum 1150C ‘de tutulur.
Şartlandırma süresi 1 saat veya üzerindedir.

ÖZELLİKLERİ
• Ürünü düzenli buhara maruz bırakır
• Hareketli parça içermez
• İzolasyonlu
• Tamamı paslanmaz çelik
• Az bakım masrafı

TAVLAMA KULESİ

MODEL KAPASİTE (m³) MAKS. BUHAR İHTİYACI (kg/h)
ÖLÇÜLER
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Valsli ezme çoğunlukla buharla tavlanmış küçük boyutlardaki tahılların ezilmesinde kullanılır. Isıl işlemle
sertleştirilmiş, aşınmaya dayanıklı vals toplarının aralıkları ayarlanabilir. Güçlü bir yapısı olan valsli ezme,
minimum bakımmaliyeti ile maksimum performans sunar. Girişindeki besleme ve diğer özel
donanımlar, valsli ezmede standarttır. Şartlandırılmış ürün iki adet silindir arasında ezilerek pul şekli
verilir ve nişastanın jelatinize olması sağlanır. Ürün pul şeklini alır ve yüzey alanı artırılmış olur.
Jelatinizasyon ve yüzey alanı artışı sindirimi kolaylaştırır.

ÖZELLİKLERİ
• Yüksek kaliteli ezme ruloları
• Ağır hizmet rulmanlı yataklar
• Ayarlanabilir rulo sıyırıcılar
• Düşük vibrasyon ve sessiz çalışma
• Homojen besleyici
• Hidrolik hizalama
• Daha uzun rule ömrü için doğal mıknatıs
• Düşük bakım ihtiyacı

VALSLİ EZME
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Pul şeklindeki ürünün nemi ve sıcaklığını normalleştirmek için önce buhar radyatörleriyle ısıtılmış
havaya maruz bırakılarak ısıtılır nemi düşürülür; daha sonra ortam havasıyla soğutulur.

ÖZELLİKLERİ
• Yüksek kaliteli ezme ruloları
• Ürün girişinde hava kilit sistemi etkindir
• Modüller gövde ile kolay montaj
• Homojen ürün dağıtıcı sistemi
• 3 kattan oluşmaktadır.Dikey konumlandırılmış

Üst kat kurutur.Sağ alt soğutur. Üst ve alt katın
sıcaklıklarının birbirine karışmaması için orta kat bulunmaktadır.

• Hava kilidi, davlunbaz, üst, orta ve alt paslanmaz çelik
• Orta kat pnömatik tahrikli boşaltma sistemi
• Seviye kontrol
• Sıcaklık kontrol
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