
Overblik

Beskrivelse

Fakta
Modelnavn 

Kapacitet 

Hvilke dele består 
anlægget af? 
 
 
 
 
 

Hvordan udtages 
prøver til 
sigtekontrol? 

Mølletype 
 

Støjreducering 
 

Rengøring af 
anlægget 

Hvilke tiltag er 
gjort for at lette 
rengøring af 
anlægget
Pris 
 

Et President Milling anlæg 
er opbygget omkring 
kerneprodukterne President 
Hammermølle type KSG og 
Horisontal Blander type PHB.
Begge produkter er gennem-
testede og optimeret med 
fokus på drift sikkerhed og 
funktion. President Milling 
maleblande anlæg er optimeret 
i slidstyrke og dermed billig i 
vedligehold og løbende drift. 

President Milling
President KSG 

1.500 - 3.500 kg/time 

Kerneprodukter i anlæg: 
Råvaresiloer, 
fremføringssnegle 
og U-render mellem 
komponenter, 
renser, President 
KSG hammermølle, 
selvrensende filter 
mod støv og fugt, 
horisontalblander PHB, 
færdigvaresiloer og 
styring. 
Der kan placeres 
manuelt udtag til 
sigtkontrol vilkårligt 
sted på anlægget
Hammermølle type 
President KSG
Denne mølle er 
støj reduceret i sin 
opbygning
Anlægget kræver 
ikke særlig rengøring.  
Filterposer vaskes med 
jævne mellemrum 
Alle komponenter har 
let adgang via låg og 
aftagelige skjold til 
komponenter der kræver 
rengøring.
Komplet anlæg med 
basiskomponenter:  
Kr. 200.000 

Med MBM-møllen opnås 
meget fin formaling, med 
lavere energiforbrug og 
lavere varmeudvikling. 
Filtrene forbedrer møllens 
kapacitet og arbejdsmiljøet, 
ved at reducere støv og fugt 
i og omkring anlægget.

Big Dutchman A/S
MBM BDsk 

1.000 - 20.000 kg/ time 

Anlæggene opbygges 
individuelt efter kundens 
ønsker 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via 
prøveudtagningsskod 
 

MBM (MaleBroMølle) 

Normalt ikke 
nødvendigt. Møllen kan 
evt. indkapsles
Indvendigt renholdes 
anlægget normalt via 
påmonterede dysefiltre 

Anlægget monteres så 
det er muligt at feje/ 
støvsuge under det 
 

Fra kr. 250.000 
 
 

Alle de enkelte elementer 
er udviklet og produceret af 
SKIOLD. Dette betyder at alle 
de enkelte maskiner er bygget 
til at kunne sammensættes til 
et anlæg hvor alle dele spiller 
sammen på den mest optimale 
måde. Skivemøllen er en unik 
mølle til formaling med lavt 
strømforbrug, høj kapacitet, 
variabel formalingsgrad 
og lavt støjniveau.

Skiold A/S
Skiold Male-blandeanlæg 

Fra 500 kg / time 

Alle anlæg projekteres til 
det enkelte projekt ud fra 
kundens behov og ønsker 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der kan indbygges manuelt 
udstyr for udtagning af 
formalingsprøve. Prøven 
udtages for hver råvare. 
Skivemølle eller 
hammermølle
Ved brug af skivemølle 
er støjreducering ikke 
nødvendigt
Rengøring foretages 
normalt med skrabere, kost, 
støvsugning og trykluft 

Anlæggene opbygges 
normalt med god plads 
rundt om de enkelte anlæg-
sdele. Luger, lemme og lign. 
hvor der er størst behov
Pris afhænger af størrelse, 
udstyr, m.m. 
 


