
تکنولوژی های خوراک حیوانات
مادرکنارهم،تفاوتراایجادمیکنیم

www.andritz.com/ft
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اندریتز
شریکشمادرصنعتتولیدخوراک

حیوانات
شریک مجرب شما

راهکارها و محصوالت دهنده ارائه میالدی 1930 دهه از ما
برایکارخانجاتصنعتخوراکبودهایمکهدرنتیجهدانش
مختص بازارهای روزافزون نیازهای از ای گسترده بینش و
باتمامتواندر ایم.مادانشخودرا خوراکبهدستآورده
اختیارمشتریانقرارمیدهیمتاازرضایتشاناطمینانحاصل

کنیم

تکنولوژی های پیشرفته
محصوالتمان العاده فوق عملکرد و کیفیت به عمیقاً ما
برای قدرتمندی شریک را ما موضوع این که هستیم متعهد
همگام و ها نوآوری روی بر ما تمرکز میسازد. مشتریانمان
شدنباپیشرفتهایتکنولوژیکاست.ماهموارهدرتالشیمتا

جدیدترینتکنولوژیهارابهمشتریانمان
ارائهکنیمکهدرنتیجهمواردزیرراتضمینمیکند:

 تولیدبهتروکارآمد
 بهحداقلرساندنهزینههایعملیاتی
 بهحداکثررساندنبهرهوریانرژی
 درنظرگرفتنمحافظتازمحیطزیست

تولیدبهتروکارآمد

مابهمشتریانخودتکنولوژیهایپیشرفتهایارائهمیکنیم
کهضامنمزیتهایرقابتیبرایآنهاخواهدبود

تکنولوژی های فرآوری خوراک
اندریتزماشینآالتوتجهیزاتفرآوری،ازورودیمواداولیه
و پلت خطوط میکند. ارائه را خوراک بندی بسته تا گرفته
خوراک ردیابی قابلیت و ایمنی به ویژه توجه با ما اکسترود
درطولخطتولیدطراحیشدهاندکهتضمینکنندهرعایت
سالمتورفاهحیوانخواهدبود.بهعالوهبهداشتومقررات

الزمموردتوجهاساسیقراردارند

 Together, we make a difference

خوراک حیوانات خانگی
تولیدتجاریخوراکحیوانات،باتمرکزبرسالمتغذاو
قابلیتردیابی،درحالبهبودمستمربرایپاسخگوییبه

نیازهایصنایعکشاورزیاست

پاسخگویهردو ما تکنولوژیهایفرآوریخوراکحیوانات
برای که خوراک تولیدکنندگان هم است، مشتریان دسته
مصرف برای که کشاورزانی هم و کنند می تولید فروش
ما،د پلت های تکنولوژی کنند. می تولید خود حیوانات
با خود ویژه خوراک فرمول تا سازد می قادر را مشتریانمان
ترکیباتمخصوصریزمغذیهاراخلقکنندتااطمینانیابند
حیواناتمیزاندرستیازویتامینهاوپروتینهارادریافت

میکنند

تکنولوژی تأمین پیشگامان از یکی اندریتز
ها،سیستمهاوخدماتمربوطبهتجهیزات

برایصنعتخوراک پیشرفتهصنعتی
است حیوانات

 راهکارخطوطکاملتولید
 ماشینآالتواحد
 مشاورهفنی
 خدماتمهندسی
 خدماتوپشتیبانیپسازفروش

خدمات و محصوالت ما:
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امروزهخواستههایالزامیبرایمقرونبهصرفهبودن،کیفیتوعملکردباالیخوراک،اینمسئلهراآشکارمیسازدکهتولیدخوراکبا
ازتکنولوژیفرآوریتخصصیاست باالیی نیازمندسطح کیفیت،

اندریتزشرکتیمنحصربهفردباتواناییتولیدوتأمینتمامی
با است. اکسترود و پلت انواع خوراک خطوط آالت ماشین
عرضه به قادر ما کلیدی، فرآیندها از هریک از عمیق دانش
تا اولیهگرفته ازمحلورودمواد راهحلیهمگونوسازگار،

بارگیریخوراکپایانیافتههستیم

راه حل های کامل برای کارخانه
راهحلهایماسادهوموثراست.مادرتالشهستیمتایک
تأمینکنندهکاملبرایتمامینیازهایمربوطبهپلتکردن
باشیم.پکیجهایمابهصورتاختصاصیوباتوجهبهنیازهای
خاصمشتریانمانطراحیمیشوند،خواهاینکههردرخواستی
فرآیند، جداگانه آالت ماشین مهندسی، فنی، دانش همچون
خطوطکاملفرآوریویافراهمکردنخدماتولوازمیدکی

باشد

مدیریت پروژه
قابلیتراهاندازیآسانوکارخانههاییباقابلنگهداریوپیاده
سازیدرزمانیکوتاهوعملکردعالیماراازسایررقبایمان
واحدهای پیشرو، های تکنولوژی صالحیت، میسازد. متمایز
تجاریمرتبطبایکدیگردرسراسرجهان،عالوهبرتعهدپرسنل

ایده ی اندریتز

وپویایی،ماراازسایرتأمینکنندگانمتمایزساختهاست.از
طریقعملکردفوقالعاده،تسلطبرتکنولوژیفرآیندهایکلیدی
وتواناییهایمهندسی،اندریتزتبدیلبهتأمینکنندهپیشرو
اکسترود و پلت انواع تجهیزات و ها زمینهسیستم جهانیدر

شدهاست

تخصصی کارکردهای کارشناسان و مجرب پروژه مدیران
میشوند. نظر مورد عملکرد از کردن پیدا اطمینان موجب
بزرگترینتأمینکنندهتجهیزاتمربوطبهصنعتخوراکدر
جهانبودنوباداشتنبیشازنیمقرنتجربه،پنجکارخانه
به ازشرکتهایفروشوخدمات تولیدوشبکهایجهانی
این مدعی تا میشود سبب توزیع جهانی شبکه یک عالوه
باشیمکهاندریتزدارایتواناییارائهبهترینراهحلهابرایهر

نیازیدرکارخانههایخوراکحیواناتاست

 The ANDRITZ concept

 South Africa
The new feed mill makes use of the latest technology 
and is more energy efficient compared to the older 
feed mills in South Africa, and will reduce the cost of 
producing poultry feed due to lower labour require-
ments and efficient cost of production.
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کولر
کولرهایعمودیدرمدلهایمتعددیباتوجهبهنوعخاص
هرخوراکودستگاهیکهباآنتولیدشدهتوسطاندریتزارایه

میشوند.ظرفیت:0.5الی60تندرساعت.

کرامبلر
کرامبلربرایکنترلکاهشاندازهدانههاباتغذیهخودکارو

تنظیمغلطک.ظرفیت:3الی40تندرساعت.

 اضاف کردن مواد میکرو مایع
ها، آنزیم دقیق کردن اضافه برای مایع میکرو مواد سیستم

ویتامینها،آروماتیکهاوپیگمنتهایمایعبرایاستفاده
مجزاویاهمراهباپوشش)وکیوم(روغن/چربی.

فرآیند اتوماسیون 
سیستمهااتوماسیونبهعنوانسیستمهایکنترلپایهویا
ماشین از یک هر کنترل برای اتوماتیک کاماًل های سیستم
آالتفرآیندویاکلخطوطدردسترسهستند.اینسیستم
وکیفیتمستمرخوراک تولید فرآیند بودن بهصرفه مقرون
یکپارچه های راهحل با کارخانه طراحی میکند. تضمین را

اتوماسیون؛قابلیتردیابیکاملجیرهوپارامترهایفرآیند
رافراهممیکند.

Sifting and coating Finished feed silo/packingGrinding WeighingRaw material intake Premix-/micro-weighing 
and mixing

Conditioning and pelleting Cooling 

Raw material intake Weighing Grinding Premix/micro-weighing and mixing Conditioning and pelleting

 Feed expander Weighing unit   Aspiration filters    Hammer mill Ingredients silos  Bulk intake system Optimix
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سیستم دریافت فله با فیلتر گرد و غبار
.DFEقیفدریافتفلهوسیستمانتقالبافیلترنوع

سیلوهای جیره و قیف اندازه گیری
 قیفاندازهگیریبرایوزنکردنهرکدامازعناصرموجوددر

فرمولمیکس.

مخزن همزن اولیه
برایپیشمیکسجیرهخوراکقبلازآسیابجهتاطمینان

ازعملکردبهینهآسیابچکشیوهمگنبودناندازهذرات.

اپتیمیل آسیاب چکش 
آسیابچکش1800/1500دوربردقیقهبااندازههایمختلف

برایموادکمچربیدرظرفیتباال.ظرفیت:0.5الی60تن
درساعت.

آسیاب چکش مولتی میل
آسیاب3000/3600دوربردقیقهباچکشهایکوچکبرای
تمیزکردنتوری.سوراخهایتوریتا0.75میلیمتر)1/32

)اینچ.
ظرفیت:0.5الی25تنبرساعت.

رولر میل
رولرمیلهای2،1یا3الیهبهقابلیتتنظیمآسانوکاهش

اندازهکارامددانههابرایفراهمسازیحداقلتوزیع
اندازهذرات.

فیلتر گرد و غبار
بهصورت که ای کیسه فیلترهای اتوماتیک، کاماًل بهصورت
دائمدرحالکارهستندباهوایفشردهتمیزمیشوند.تنوع

فیلترهایقابلاستفادهازهرنیازیبرایفرآیندفیلترکردن
هوادرتمامکارخانههایاکسترودپشتیبانیمیکند.

پیش میکس و واحد اندازه گیری عناصر میکرو
برایاندازهگیری/وزنکردنپیشمیکسوعناصرمیکرودر

فرمولمیکس.

پدالی میکسر 
میکسرپدالیبرایمیکسموادخشکیکهقادراستمقدار
زیادیمایعنیزبهمواددرحالمخلوطشدنافزودهشود.
ظرفیت:0.5الی40تنبرساعت.بچها:0.1الی6تن.

اکسپندر خوراک
سوپرکاندیشنمکانیکی/حرارتیوتثبیتترکیبخوراک

حیوانات.ظرفیت:تا80تندرساعت.

دستگاه پلت
 قابلیت باال، عملکرد بر تمرکز با اندریتز پلت های دستگاه
اطمینان،بهداشتخوراک،سهولتنگهداری،قابلیتکنترلو
مصرفانرژیپایینطراحیشدهاند.گسترهیکاملیازمدل
هایتسمهایوگیریبکسیمهیاباهرترجیحاتهرکارخانه
یخوراکی،هماهنگهستند.ظرفیت:تا100تندرساعت.

ریبونی میکسر 
میکسرریبونیبرایعملیاتمیکسخشکاستاندارد.
ظرفیت:1.5الی60تنبرساعت.بچها:1الی8تنی.

کاندیشنر
،سریقابلیتپیشکاندیشنبااضافهشدنمایعاتوبخار

میکسوپختبهینهراارائهمیکند.
همچنینسری        قابلیتکنترلدماوزمانرا-بادرنظر

گرفتنخروجاولینورودیازکاندیشنربرایایجادسطح
بهداشتیبینظیر-داراست.

Sifting and coating Finished feed silo/packingGrinding WeighingRaw material intake Premix-/micro-weighing 
and mixing

Conditioning and pelleting Cooling 

Conditioning and pelleting Sifting and coating Finished feed silo/packingCooling

 تأمین کننده ماشین آالت کلیدی
وراهکارهایکاملکارخانههایفرآیندی

 Process automation Crumbler Cooler    Pellet mill  Micro-fluid addition

CM

CRT
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اندریتزهمکارینزدیکخودبامشتریانرابرپایهاینموارد
ارائهمیکند:

 بروزترینتکنولوژیها
محدودهکاملیازتولیداتبرایپاسخگویی

بههرگونهنیازدرخطوطفرآیندی
 عملکردباال
 محصولباکیفیتبرتر

اتوماسیونونظارتبرفرآیندهامبتنیبرکامپیوتر

 راه حل های سفارشی
انعطاف و فرآیندها در باال ثبات ضامن اندریتز محصوالت

تکنولوژی کارآمد تولید پلت
خوراکتولیدشدهبهصورتصنعتی،تحتیکفرآیندبهبودمستمرکیفیت،برایهمگامشدنبانیازهایصنعتخوراکحیواناتقراردارد.

باحداقلهزینهعملیاتیهستند. بروزترینتکنولوژیوتضمینکنندهکیفیتباالیخوراک ارائهکننده اندریتز اکسترودرهایتکمارپیچ

پذیریهستند.باویژگیهایچندگانهطراحیوسیستمهای
مدوالر،مهندسینمادرهرشرایطی،قادربهطراحیراهحل
هاییبرایپاسخگوییبهنیازهادرخصوصظرفیتویاکیفیت

باالهستند.

مدیریت فرمول
بعدازاینکهیکفرمولواردسیستمکنترلپیشرفتهفرآیند
آغاز پایانی محصول تا اولیه مواد ورود از کامل فرآیند شد،
میشود.متصدیمیتواندنظارهگرتمامفرآیندبررویصفحه

نمایشباشد.
سیستمثبتاطالعاتبهصورتمستمرتضمینکنندهفرآیند
وردیابیکاملمحصولبودهوحتیتجهیزاتاتوماسیونشامل

سیستمهایتعمیرونگهداریپیشگیرانهنیزمیباشند.

The Optimill consists of a
hammer mill for raw material
grinding of normal to coarse 
structuredfeed products, such 
as cattle, pig and poultry feeds.

  

 
CM series for pre-conditioning  
with addition of liquids and steam, 
providing optimum mixing and  
retention time. 
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 پس از فروش
پشتیبانیوخدماتپسازفروش

پشتیبانیوخدماتپسازفروش،چیزیاستکهماراازسایررقبایمانمتمایزمیسازد.
همکاریمابامشتریانبهفروشویانصبدستگاههاختمنمیشود.رابطهخوببامشتریازراهمهمخدماتوپشتیبانیپسازفروش

است. ممکن

خدمات ما
کارمندانبسیارماهروباانگیزهمادرحالآمادهباشهمیشگی

برایکمکبهشمادراینزمینههاهستند:
 پشتیبانی،خدماتپسازفروشوپیگیریها
 نگهداری،تعمیراتوقطعاتیدکی
 بهینهسازیفرآیندها
 آموزشاپراتورهایکارخانه

خدمات در محل
را محل در العاده فوق پیشنهادخدمات مشتریانخود به ما
میدهیمبطوریکهکهتکنسینهایمابرایکمکبهکارخانه
دانش با ما محل در متخصصان تجربه میزان میآیند. شما
کاملوفنیهمراهبودهکهتنهاتولیدکنندهتجهیزاتبهآن

آگاهاست.

مزایا
مزایایمختلفیباارتقاءمستمر،بهینهسازیهاوخدماتروی

تجهیزاتمتصوراست:
 تولیدحداکثر
 دانشوتجربهفرآیندی
 قابلیتاطمینانوبهرهوریهزینه
 کاهشهزینههایچرخهعمر
 تعطیلیهایکوتاهومؤثر
 راندمانانرژیباالتر

 Service and support
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ANDRITZ  Feed & Biofuel A/S
Glentevej 5–7

6705 Esbjerg, Denmark
Phone: +45 72 160 300

andritz-fb.dk@andritz.com
www.andritz.com/ft

ANDRITZ is truly a global organization 

– but also with local presence. We are 

represented all over the world. The global 

market for feed technologies is served from 

five main locations:

  Esbjerg, Denmark

  Sanshui, Guangdong Province, China

  Geldrop, Netherlands

  Muncy, PA, USA

  Humenné, Slovakia

In addition, we operate from several strate-

gic regional sales, engineering, and service 

locations in China, Vietnam, India, Australia,   

Mexico, Venezuela, Brazil, Chile, France, 

the UK, and Germany – and are also repre-

sented locally by agents and distributors in 

many other markets.

Where to find us 
Global supplier – local presence

CONTACT

All data, information, statements, photographs, and graphic illustrations in this leaflet are without any obligation and raise no liabilities to or form part of any sales contracts of  
ANDRITZ AG or any affiliates for equipment and/or systems referred to herein. © ANDRITZ AG 2016. All rights reserved. No part of this copyrighted work may be reproduced, modified or 
distributed in any form or by any means, or stored in any database or retrieval system, without the prior written permission of ANDRITZ AG or its affiliates. Any such unauthorized use for 
any purpose is a violation of the relevant copyright laws.  ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Austria. I 0
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AUSTRALIA
ANDRITZ Feed & Biofuel  
Australia  
Division of ANDRITZ Pty. Ltd.
Phone: +61 3 8773 4888
andritz-fb.au@andritz.com

BRAZIL
ANDRITZ Feed & Biofuel
Phone: +55 47 3387 9146
andritz-fb.br@andritz.com

CHILE 
ANDRITZ Feed & Biofuel  
Chile Ltd.
Phone: +56 2 24624608
andritz-fb.cl@andritz.com

CHINA
ANDRITZ Feed & Biofuel 
China
Phone: +86 21 5774 5781
andritz-fb.cn@andritz.com

FRANCE
ANDRITZ Feed & Biofuel 
France  
Division of ANDRITZ S.A.S.
Phone: +33 24 75 06 364
andritz-fb.fr@andritz.com

GERMANY
ANDRITZ Feed & Biofuel 
Germany  
Division of ANDRITZ GmbH
Phone: +49 2104 9197 0
andritz-fb.de@andritz.com

INDIA
ANDRITZ Feed & Biofuel India 
Rep. Office of ANDRITZ  
Feed & Biofuel A/S
Phone: + 91 87544 15287
andritz-fb.india@andritz.com

MEXICO
ANDRITZ Feed & Biofuel 
Mexico  
Division of ANDRITZ HYDRO 
S.A. de C.V.
Phone: +52 229 178 38 45
andritz-fb.mx@andritz.com

NETHERLANDS
ANDRITZ Feed & Biofuel B.V.
Phone: +31 40 2627777
andritz-fb.nl@andritz.com

UK
ANDRITZ Feed & Biofuel Ltd.
Phone: +44 1482 825119
andritz-fb.uk@andritz.com

USA
ANDRITZ Feed & Biofuel  
USA 
Division of ANDRITZ Inc.
Phone: +1 570 546 1253
andritz-fb.us@andritz.com

VENEZUELA
ANDRITZ Feed & Biofuel  
Venezuela  
Rep. office of ANDRITZ  
Feed & Biofuel A/S
Phone: +58 241 8422515
andritz-fb.ve@andritz.com

VIETNAM
ANDRITZ Feed & Biofuel  
Vietnam  
Rep. office of ANDRITZ 
Feed & Biofuel A/S
Phone: +84 8 6253 9434
andritz-fb.vi@andritz.com

Representation of
ANDRITZ  Feed & Biofuel A/S

Phone: +98 11 44204204-6
andritz@garmaelectric.ir


