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SƠ ĐỒ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CÀ PHÊ NHÂN



Máy tách đá có thể dùng cho các nông sản dưới dạng hạt như cà phê, tiêu, lúa gạo, 
đậu, bắp …

Máy tách đá loại bỏ sạn, đá, mảnh thủy tinh từ nguyên liệu trước khi nạp vào dây 
chuyền tiếp theo.

Nguyên lý hoạt động dựa trên sự rung của motor rung, hút cưỡng bức của quạt và độ 
nghiêng của sàng.

Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn.

Tháo lắp khung lưới nhanh chóng, dễ dàng.

Vận hành, bảo trì đơn giản.

Giảm thiểu rung động đến nền nhà.

Không phát sinh bụi.

Tỷ lệ lấy đá đạt đến 99%.

Kết cấu lưới vững chắc, dễ vệ sinh, không gây kẹt cà phê trong khe rút lưới.

Máy phân loại kích thước KT-12 được dùng để phân loại cỡ kích thước của các loại 
hạt nông sản : Cà phê . đậu, cacao… sau khi nguyên liệu đã được tách tạp chất, đá 
và sắt thép.

Máy hoạt động phân loại theo kích thước cỡ hạt dựa theo nguyên lý chuyển động 
xuôi dòng, từ cao xuống thấp nhờ tần số rung của sàng và kích thước lỗ lưới của 
từng khung lưới khác nhau đặt trong khung sàng.

Model
Năng suất
(tấn/giờ)

Tổng công 
suất  (Kw)

Kích thước 
(D x R x C,mm)

KT - 12 10 ÷ 12 4 8000 x 2600 x 4500

Máy được thiết kế cải tiến kín bụi khi hoạt động.

Vận hành, bảo trì đơn giản.

Bề mặt lưới được làm sạch tự động nhờ các viên bi cao su nảy bên trong 
khung lưới.

Tùy theo yêu cầu các cỡ cần phân loại mà thay đổi các kích thước lỗ lưới 
trên khung sàng .

Tỷ lệ lẫn thấp.

Không rơi vãi cà phê ra sàn nhà xưởng.

Model
Năng suất  
(tấn/giờ) 

Tổng công suất
 (Kw)

Motor rung  
(Kw)

Motor quạt 
hút  (Kw)

Kích thước 
(D x R x C,mm)

LSV-3 1 ÷ 3 4.36 0.18x2 4 1650 x 835 x 2150

LSV-6 4 ÷ 6 6.2 0.55x2 5.5 1730 x 840 x 2175

LSV-12 8 ÷ 10 8.2 0.55x2 7.5 1750 x 1300 x 3280

MÁY PHÂN LOẠI HẠT THEO KÍCH THƯỚC 

Máy phân loại tạp chất MTC12X là thiết bị chuyên dùng để : làm sạch sơ bộ các loại nông 
sản dưới dạng hạt như : lúa gạo, đậu, bắp, cà phê … Máy hoạt động dựa trên nguyên lý 
rung và sự hút của quạt.

Máy có thể tách ra khỏi khối hạt những tạp chất lớn như : đá, mảnh gỗ, dây khâu 
bao, lá, rác, những tạp chất nhẹ khác như vỏ trấu, một phần sạn nhỏ, hạt mẻ nhỏ.

Khi hoạt động không phát sinh bụi ra môi trường xung quanh.

Nguyên lý lấy tạp 2 tầng.

MÁY TÁCH TẠP CHẤT MTC12X

MÁY TÁCH ĐÁ

Model
Năng suất  
(tấn/giờ) 

Tổng công suất  
(Kw)

Motor truyền 
động (Kw)

Motor quạt 
hút  (Kw)

Kích thước 
(D x R x C,mm)

MTC - 12X 10 ÷ 12 7 1.5 5.5 3075 x 2290 x 4050

* Kích thước hạt đầu vào: S £�40%��|��M £�40%��|� L�£�40%

*



Máy trộn có thể áp dụng cho các loại nông sản dưới dạng hạt như : lúa gạo, đậu, 
bắp, cà phê …

Cơ cấu trộn với hai trục song song có các cánh trộn xếp xen kẽ nhau.

Sử dụng motor giảm tốc và bộ truyền động xích.

Máy có thể trộn đều các nguyên liệu với nhau với khối lượng dao động khoảng 
1000 kg/mẻ.

Máy có thể vừa trộn vừa cân, tỷ lệ sai lệch khi cân thấp.

Thời gian trộn ngắn, độ đồng đều đạt 99%.

MÁY TRỘN VÀ CÂN HẠT 1000 KG/MẺ 

Model
Công suất
(tấn/giờ)

Tổng công suất  
(Kw)

Kích thước
(D x R x C,mm)

MTB-1000kg 1 18.5 2450 x 2275 x 1905

MÁY PHÂN LOẠI HẠT THEO TRỌNG LƯỢNG

Model
Năng suất  
(tấn/giờ)

Tổng công suất
 (Kw)

Motor rung 
(Kw)

Motor quạt 
hút  (Kw)

Kích thước  
(D x R x C,mm)

PL - 6S 2 ÷ 6 9.3 0.9x2 7.5 2695 x 1520 x 2620

PL - 8S 4 ÷ 8 14.92 1.96x2 11 2690 x 2255 x 2570

Máy phân loại theo trọng lượng: được dùng để phân loại hạt cà phê nhân theo từng 
trọng lượng khác nhau.

Máy được thiết kế theo nguyên lý rung và hút cưỡng bức của quạt

Thiết kế nhỏ gọn.

Khi hoạt động không phát sinh bụi ra môi trường xung quanh.

Giảm thiểu rung động truyền xuống nền nhà.

Dễ vận hành.

Tỷ lệ hạt cùng trọng lượng đạt trên 90%.

Tỷ lệ hạt vỡ dưới 0,26 %.
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