
Mọi thông tin và yêu cầu kỹ thuật chi tiết
xin vui lòng liên hệ

Hotline: 0933 378785

Email: info@vtstek.com

Sàng rung hình chữ nhật
1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

* 1 số hình ảnh kiểm tra thực tế tại Nhà máy:

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất

Kích thước( WxLxH)

Lưới sàng

* 1 số hình ảnh 3D của thiết bị:

3. PHẠM VI ỨNG DỤNG

* Công ty Cổ Phần Công Nghệ VTS cam kết sẽ là nơi tốt nhất cho sự lựa chọn của khách hàng với mức giá rẻ nhất, chất
lượng tốt nhất và độ uy tín cao nhất, luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng các dòng sản phẩm phù hợp với yêu cầu

ngân sách của khách hàng và giải đáp mọi thắc mắc khác.

GIẢI PHÁP ĐƯỢC THIẾT KẾ & SẢN XUẤT THEO NHU CẦU KHÁCH HÀNG

Địa chỉ:

1. Nhà máy 1: Tổ dân phố 10, KP. Phước Lập, P. Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
info@vtstek.com (+84) 254 3932 060
0901 236 134 – Ms. Yến
Hotline: 0933 378 785

2. Nhà máy 2: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
(+84) 2513 933 007
0933 809 397 – Ms. Nhung
0908 743 363 – Ms. Vân

Chất liệu

Nhiệt độ làm việc

Tiêu chuẩn kết nối thiết bị

Từ 800x1000x1000 đến 2500x3000x1500 mm

Từ 1.000 đến 15.000 kg/ giờ

 Sàng rung hình chữ nhật là một loại thiết bị kín và có trọng lượng lớn. Trong quá trình hoạt động, nó sử dụng động cơ rung

làm nguồn rung, làm cho vật liệu nhảy theo đường thẳng trên bề mặt sàng, vật liệu đi đều vào cổng cấp liệu của sàng rung

tuyến tính từ máy cấp liệu, tạo ra nhiều vật liệu thông qua màn hình rung hình chữ nhật nhiều lớp và được thải ra từ mỗi đầu

ra.

 Tại VTStek, mọi sản phẩm đều được thiết kế cẩn thận. Tất cả các thông số cần thiết đều được nghiên cứu để phát triển sàng

rung chắc chắn và đáng tin cậy.

 Sàng rung của chúng tôi thường được chế tạo dưới dạng kết cấu lắp ráp hàn và được chế tạo cho nhiều ứng dụng loại vật

liệu rời. Việc lắp đặt thiết bị này được thực hiện theo thông số kỹ thuật của khách hàng hoặc theo tiêu chuẩn của VTStek.

Nhóm Kỹ thuật của chúng tôi có thể thực hiện Tính toán Động lực học Chất lỏng (CFD) cũng như Phân tích Phần tử Hữu hạn

(FEA) cho tất cả các bộ phận của sàng rung. Khách hàng đánh giá cao các giá trị đáng tin cậy để đánh giá khả năng kiểm soát

của sàng rung.

Là một công ty thiết kế và sản xuất, VTStek có khả năng phân tích và làm việc để thực hiện các thiết kế đặc biệt nhằm
phù hợp với các ứng dụng mà khách hàng yêu cầu."

Loại lỗ tròn, loại lỗ chữ nhật, loại lỗ thẳng,…

* Sàng rung được ứng dụng hữu ích cho nhiều lĩnh vực công nghiệp và thực phẩm

- Ứng dụng công nghiệp các loại hạt , viên nén, bột xi măng, đá, cát, các sp dạng sợi, …

- Ứng dụng trong thực phẩm: bột sữa, gạo, lúa mì,…

* Ưu điểm của máy sàng rung do VTStek cung cấp:

 Máy sàng rung có công suất cao.

 Được thiết kế với cấu trúc ổn định.

 Khả năng sàng lọc cao,và đa dạng.

 Tuổi thọ sử dụng của máy cao.

 Giảm thiểu vấn đề bảo trì bảo dưỡng.

 Dễ dàng thay đổi bộ phận lưới sàng.

 Tháo lắp rất dễ dàng,nhanh chóng.

 Có hệ thống vệ sinh tại chỗ.

 Kết cấu cấu tạo máy vững chắc, chất lượng tốt.

 Được ứng dụng rất nhiều trong các dây chuyền sản xuất...

 Thiết kế rất gọn gàng

 Giá cả hợp lý với kinh phí của mọi người.

 Rất tiện lợi và rất an toàn.

 Rất tiện lợi và rất an toàn.

Hiệu quả

Thép/ Inox or theo yêu cầu của khách hàng

Kết nối mặt bích theo thiết kế của VTStek,
đồng thời có thể đáp ứng thiết kế theo yêu cầu
của Khách hàng

95 - 97%

20° C - 80° C
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