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Mọi thay đổi trong catalog này sẽ không được thông báo. 

Tất cả những thông tin trong catalog này hoàn toàn chỉ 

mang tính tham khảo và không có giá trị ràng buộc. Báo 

giá của chúng tôi sẽ thay đổi tùy theo đơn đặt hàng cụ thể.

MÁY NGHIỀN BI S.O - SUPER-ORION 

LOẠI  S . O . ,  S . O . - C,  SIÊU MỊN S . O . - S F

Hosokawa Alpine là thành viên thuộc Tập đoàn Hosokawa 

Micron, chuyên đáp ứng nhu cầu toàn thế giới thông qua việc tập 

trung nghiên cứu khoa học và kỹ thuật vật liệu. Tập đoàn là nhà cung 

cấp toàn cầu các thiết bị và công nghệ cao cho việc chế biến bột và 

tạo hạt, chế biến nhựa và các sản phẩm bánh kẹo. Tập đoàn duy trì 

cơ sở vật chất cho công tác nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và cung 

ứng dịch vụ tại các thị trường công nghiệp lớn trên thế giới.

Hosokawa Alpine 2013, xuất bản tại Việt Nam.
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DÒNG MÁY NGHIỀN BI SUPER-ORION S.O. 
– MỘT KHÁI NIỆM VỀ SỰ LINH HOẠT

Một khái niệm về sự linh hoạt: máy nghiền bi là loại máy 
được lựa chọn trong rất nhiều năm qua để sản xuất bột 
khoáng sản chất lượng cao.

Cho dù nguyên liệu đầu vào có độ cứng cao 

hơn 4 Moh hay  là một loại khoáng mềm như 

đá vôi, đá talc hoặc barit - loại có thể gây ra độ 

ăn mòn lớn đối với máy nghiền tốc độ cao do 

có các thành phần cứng và gây ăn mòn – máy 

nghiền bi Super-Orion đảm bảo quá trình chế 

biến đem lại hiệu quả chi phí và mức độ hao 

mòn thấp. Trong những năm qua, chúng tôi đã 

liên tục cải tiến máy nghiền bi từ một loại máy 

đơn giản dùng cho ngành công nghiệp khoáng 

chất thành loại máy công nghệ cao cho ngành 

công nghiệp chế biến bột khoáng sản. Những 

đặc điểm độc đáo và độ chắc chắn của máy 

không hề thay đổi. Ngày nay với loại máy này 

chúng tôi có sẵn 3 mẫu khác nhau.

GIẢN ĐỒ MÁY

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Máy nghiền bi có hình dạng giống như những 

chiếc trống nghiền khổng lồ với 30 đến 40% thể 

tích bị chiếm bởi các bi nghiền tự do di 

chuyển - trong trường hợp này là những viên bi 

hình cầu. Đường kính của những viên này 

nằm trong khoảng từ một đến vài cm để phù 

hợp với từng ứng dụng – những bi nhỏ hơn 

phục vụ quá trình  nghiền mịn, những bi to hơn 

phục vụ việc nghiền thô. Hệ dẫn động làm 

cho máy nghiền quay từ từ và bi nghiền sẽ 

được kích hoạt, tức là những viên bi được nâng 

lên và sau trở lại va đập với đáy trống nghiền.

Máy nghiền bi, thường hoạt động ở mức 75% tốc 

độ giới hạn. Tốc độ giới hạn là tốc độ mà ở đó, 

theo tính toán toán học, các viên bi nghiền sẽ văng 

ly tâm ra ngoài, và có thể được mô tả như sau:

CÁC TÍNH NĂNG CỦA MÁY 

NGHIỀN SUPER-ORION S.O

Đây là kiểu thiết kế siêu hạng - loại mà hoạt 

động của nó đã được kiểm chứng trên toàn 

thế giới trong nhiều năm qua - thiết kế của nó 

liên tục được cải tiến cả hiệu suất và kiểu 

dáng để thỏa mãn những yêu cầu mới của 

công nghệ và thị trường 

- Các tấm lót đúc được gắn bằng bu lông 

với thân trống nghiền có bố trí lỗ người chui.

- Dẫn động thông qua vòng bánh răng với hệ 

thống bôi trơn tự động, hệ thống bánh răng phía 

sau có các khớp nối và hộp số hiệu suất cao.

- Vòng bi: ổ đỡ vòng bi được thiết kế như một 

vòng bi ma sát với dầu bôi trơn tuần hoàn 

khép kín và kiểm soát nhiệt độ.

- Sản phẩm được xả ra thông qua các khe 

xả nằm xung quanh trống nghiền. Hai phần 

của hộp xả với đầu thông hơi và cửa kiểm tra.

          

Do đó, loại máy nghiền bi đường kính 2m khi vận 

hành với tốc độ khoảng 23 vòng/phút, sẽ tương 

ứng với tốc độ ngoại vi là 2,4 m / s. Với máy nghiền 

cỡ này và khi được trang bị bi thép 

sẽ tương ứng với 50KW/m3 nguyên liệu đầu vào.

Nguyên liệu được đưa vào liên tục thông 

qua các ngõng trục và được xả ra thông 

qua khe xả ở đầu đối diện. Tốc độ xả có 

thể được điều chỉnh tùy thuộc vào số lượng 

khe xả. Nguyên liệu sau nghiền được vận 

chuyển - thường bằng khí nén - và đưa vào 

một máy phân ly từ phía dưới. Nguyên liệu thô 

được hồi ngược lại máy nghiền cùng với 

nguyên liệu đầu vào. 

CHUYỂN 
ĐỘNG PHÂN 
TẦNG

CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO

MÁY NGHIỀN S . 0 . ,  S . O . - C L  VÀ  S . O . - S F

CÁC TÍNH NĂNG CỦA MÁY SUPER-ORION 

S.O.-CL 

- Trống nghiền được thiết kế hàn hoàn toàn 

với thép cao cấp. 

- Dẫn động trực tiếp thông qua trục có bánh 

răng gắn phía trên. Bánh răng trực tiếp của 

mô tơ được nối trực tiếp thông qua bích của 

mô tơ

- Trục dẫn động bộ phận đỡ bánh răng được 

đặt trong ổ bi chống trượt kín

- Sản phẩm được xả qua các khe xả nằm 

xung quanh trống nghiền.

- Việc khởi động máy nghiền được điều khiển 

thông qua bộ  biến tần

- Tốc độ nghiền thông thường có thể dao 

động + / - 5% thông qua  bộ biến tần

CÁC TÍNH NĂNG CỦA MÁY SU-

PER-ORION S.O.-CF (SIÊU MỊN)

- Máy nghiền công nghệ cao để sản xuất chất 

phụ gia siêu mịn và vật liệu gốm với D97 <10 

micron 

- Độ mịn lên tới d50 = 0,8 micron

- Thiết kế như máy S.O.-CL ở trên, mặc dù 

có vách ngăn để tách các bi nghiền khỏi 

sản phẩm tại khu vực xả.

- Bi nghiền được thiết kế đặc biệt

- Tùy chọn: Máy nghiền có các cảm biến 
tải trọng

nc [1/min] = 42,3 / √ D [m]

CHẾ BIẾN
                    
HẠT VÀ BỘT
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Máy nghiền bi tiếp tục trở thành loại máy phổ biến nhất trong lĩnh vực 

sản xuất chất phụ gia khoáng sản bởi những đặc trưng sau:

- Chi phí bảo trì thấp

- Tuổi thọ rất cao (trên 50 năm) 

- Độ bền cao

Một tiêu chí tiên quyết cho việc sử dụng máy nghiền bi để giảm kích 

thước hạt chính là tính linh hoạt lớn của nó trong phạm vi siêu mịn. Với 

máy nghiền bi super-orion, sản phẩm mịn như phụ gia giấy loại tráng 

phủ (D80 = 2 micron) cũng như các chất phụ gia thô, ví dụ như bột 

dolomite sử dụng làm chất phụ gia cho bitumen (D27 = 100 micron) 

cũng có thể sản xuất được.

Dưới đây là một số ví dụ về các chất phụ gia khoáng sản: 

- Đá vôi, đá phấn, đá cẩm thạch

- Dolimite

- Cao lanh, cao lanh nung, bentonit

- Talc

- Barit

Các giá trị trong bảng được dựa trên việc sản xuất áp dụng với đá vôi 

có độ cứng trung bình. Các số liệu này chỉ có giá trị tham khảo. Giá trị 

chính xác để bảo hành chỉ có thể được đảm bảo sau khi việc thử 

nghiệm đã được tiến hành với các nguyên liệu gốc.

Kích thước máy 
với bi nghiền 
và tấm lót bằng thép 125/125 125/160 160/160 160/200 160/270 160/330 160/400 200/270 200/330 200/400

S.O.        

S.O.-CL          

Với vách xả S.O. – SF          

Động cơ kW 22 37 55 75 90 110 132 160 200 200

Công suất t/h; 
Đá vôi D70 2 micron; 
Máy phân ly ATP-NG

0.1 

200

0.15 

315

0.25 

315

0.3 

400

0.4 

500

0.5 

500

0.6 

315/3

0.6 

315/3

1.0 

315/6

1.2 

315/6

Công suất t/h;
Đá vôi D70 10 micron;
Máy phân ly ATP

0.2 

200

0.3 

315

0.5 

315

0.7 

400

0.9 

500

1.1 

500

1.3 

315/3

1.5 

630

1.9 

315/6

2.3

315/6

Công suất t/h; 
Đá vôi D97 40 micron; 
Máy phân ly ASP

0.7 

315

1.0 

315

1.8 

315

2.3

315

3.1

400

3.8 

500

4.6 

630

5.4

630

6.6 

630

8.0 

800

Kích thước máy 
với bi nghiền 
và tấm lót bằng thép  230/400 230/500 270/400 270/500 270/600 300/500 300/600 300/700 400/500

S.O.         

S.O.-CL  

Có vách xả S.O. – SF         

Động cơ kW 315 355 450 560 710 710 900 1000 1400

Công suất t/h; 
Đá vôi D70 2 micron; 
Máy phân ly ATP-NG

1.5 

500/3

1.9 

500/4

2.2 

2 x 315/6

2.8 

2 x 500/3

3.3 

2 x 500/4

3.6 

2 x 500/4

4.4 

3 x 500/3

5.1 

3 x 500/4

7.5 

4 x 500/4

Công suất t/h; 
Đá vôi D70 10 micron; 
Máy phân ly ATP

3.2 

500/3

4.1

500/4

4.9

500/4

6.1 

630/4

7.3 

630/4

8.0 

630/4

9.5 

2 x 500/4

11.1
500/4
630/4

15.5

2 x 630/4

Cống suất t/h; 
Đá vôi D97 40 micron; 
Máy phân ly ASP

11.5 

1000

14.3 

1000

17 

1250

21 

1250

26 

1500

28 

1500

33 

1500

37 

1800

46 

1800

Ngay cả các sản phẩm siêu mịn cũng được 

sản xuất trực tiếp với quy trình nghiền bi/ phân 

ly, nghĩa là toàn bộ phần thô từ máy phân loại 

được hồi lại để nghiền. Điều này sẽ giúp 

tránh lãng phí các chất thải hoặc vật liệu thô có 

nhu cầu thấp. Máy nghiền để sản xuất phụ 

gia của chúng tôi được lót bằng thép cao cấp

là loại được lựa chọn phù hợp cho các bi 

nghiền làm bằng thép có độ mài mòn thấp. 

Lựa chọn bi nghiền là một chức năng của 

nguyên liệu đầu vào và sản phẩm mong muốn 

cuối cùng, trong đó các phát hiện khoa học và 

phương pháp tính toán hiện đại được áp dụng. 

Việc sử dụng các vật liệu chịu mài mòn cao 

 Kích cỡ có sẵn 

 Tùy chọn

ngăn chặn sự đổi màu, đó là một yêu cầu thường 

xuyên cho chất phụ gia chất lượng hàng đầu 

được sử dụng trong sản xuất nhựa, sơn hoặc 

giấy. Thậm chí các tạp chất nhỏ hoặc các 

thành phần ăn mòn trong nguyên liệu đầu vào 

không ảnh hưởng xấu đến quá trình nghiền.
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SUPER-ORION S.O VỚI BI NGHIỀN VÀ LỚP 
BỌC BẰNG THÉP DÙNG CHO SẢN XUẤT 
CHẤT PHỤ GIA

Silo định lượng đầu vào, 

và hệ thống khử bụi 

Cấp liệu cân băng 

Thiết bị tách từ

Cửa lấy mẫu 

Máy nghiền bi S.O.

Các cảm biến tải trọng 

Cửa nạp chất trợ nghiền 

Cửa nạp bi nghiền 

Van quay 

Máy phân ly siêu mịn ATP 

Đường khí vào thứ cấp 

Van bướm dẫn động khí 

Phin lọc 

Quạt hút 

Van lá khí 

Silo sản phẩm 

với van đóng mở

Tủ điều khiển

CHẾ BIẾN
                    
HẠT VÀ BỘT
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Kích thước máy
với bi nghiền oxit nhôm 
và tâm lót oxit nhôm 155/155 155/195 155/365 195/195 195/265 195/325 195/395 195/495 225/395 225/495

S.O.          

S.O.-CL          

Có vách xả S.O. – SF          

Động cơ kW 30 37 55 55 75 90 110 132 132 160

Công suất t/h 
Cát ziricon D50=1 micron. 
Máy phân ly ATP

0.15 

315

0.25 

200/4

0.3 

315/3

0.35 

315/3

Công suất t/h 
Nhôm oxit D50 = 2 micron. 
Máy phân ly ATP

0.1 

200

0.2 

315

0.6 

315/3

0.9 

315/6

1.1 

315/6

Công suất t/h 
Cát thạch anh D97 = 40  micron. 
Máy phân ly ASP

0.7 

315

0.9 

315

1.1 

315

1.4 

315

1.6 

315

1.9 

400

2.5 

400

Công suất t/h 
Fenspat D97 = 63 micron. 
Máy phân ly ASP

0.7 

315

1.0 

315

1.2 

315

1.5 

315

1.7 

315

2.0

315

2.6 

400

Kích thước máy
với bi nghiền oxit nhôm 
và tâm lót oxit nhôm  225/595 265/495 265/595 295/495 295/595 295/695 395/395 395/495 395/595 395/795

S.O.          

S.O.-CL   

Có vách xả S.O. – SF          

Động cơ kW 200 250 315 355 450 500 630 710 900 1120

Công suất t/h 
Cát ziricon D50 = 1 micron. 
Máy phân ly ATP

0.4 

315/3

0.6 

315/6

0.7 

315/6

0.8 

315/6

1.0

2 x 315/6

1.4

2 x 315/6

1.6

2 x 315/6

Công suất t/h
Nhôm oxit D50 = 2 micron. 
Máy phân ly ATP

2.1 

2 x 315/6

3.0 

3 x 315/6

Công suất t/h
Cát thạch anh D97 = 40 micron. 
Máy phân ly ASP

2.9 

500

3.6 

500

4.4

500

4.8 

630

5.7

630

6.7 

800

7.8

800

10.0 

1000

12.0 

1000

16.0 

1250

Công suất t/h
Fenspat D97 = 63 micron. 
Máy phân ly ASP

3.1

400

3.9 

500

4.7

500

5.1 

500

6.1 

630

7.1 

630

8.3 

630

10.4 

800

12.5 

800

16.8 

1000

Các giá trị trong bảng được dựa trên việc sản xuất áp dụng với đá vôi có độ cứng trung bình. 

Các số liệu này chỉ có giá trị tham khảo. Giá trị chính xác để bảo hành chỉ có thể được đảm bảo 

sau khi việc thử nghiệm đã được tiến hành với các nguyên liệu gốc.

 Kích cỡ có sẵn 

 Tùy chọn

Bi nghiền nhôm
oxit dạng hình trụ

Bi nghiền nhôm oxit
dạng viên tròn

Không chỉ máy nghiền bi cần bảo về để chống 

lại sự nhiễm sắt của vật liệu, máy phân ly cũng 

cần phải được bảo vệ phù hợp để chống sự mài 

mòn. Kết quả là, các bộ phận tiếp xúc với sản 

phẩm của tất cả các loại máy phân ly như tur-

boplex, stratoplex và ventoplex đều được bảo vệ 

chống mài mòn đối với gốm sứ hoặc PU. Bánh 

xe phân ly cần được đặc biệt chú ý vì độ ăn mòn 

tăng theo bình phương tốc độ (tốc độ tăng lên 

gấp đôi đồng nghĩa với độ hao mòn cao gấp 4 

lần). Do vậy, máy phân loại ATP Turboplex còn 

được trang bị bánh xe phân loại làm từ gốm.

Các máy nghiền bi super- orion cũng đã chứng 

minh khả năng trong lĩnh vực  chế biến nguyên 

liệu gốm sứ trên phạm vi toàn thế giới. Khi kết 

hợp với một máy phân ly, máy nghiền bi 

thường giữ vị trí trung tâm  của quá trình này. 

Mặc dù nguyên liệu là gốm sứ có độ cứng  từ 

5 đến 8 Moh – có thể gây ra mức độ ăn mòn 

cực kỳ lớn, nhưng việc nghiền phải được thực 

hiện mà đảm bảo không bị nhiễm sắt để đảm 

bảo sự toàn vẹn về màu sắc của sản phẩm 

cuối cùng. Vì lý do này, các máy nghiền bi 

thường được lót bằng các tấm lót nhôm oxit và 

đồng thời cũng sử dụng bi nghiền là oxit nhôm.

SUPER-ORION SỬ DỤNG CHO GỐM KỸ THUẬT VÀ 

NGUYÊN LIỆU GỐM THÔ (AL2O3, ZRO, ZIRCONI SILICAT, 

vv…)

Cỡ hạt µm
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TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TỐC

Với các loại biến tần đặc biệt, điều đó giúp cho 

chúng ta có thể thay đổi tốc độ của các máy 

nghiền bi nặng. Và nếu máy nghiền bi S.O-

SF được sử dụng để nghiền sản phẩm siêu 

mịn hoặc được lập trình để thay đổi sản 

phẩm thường xuyên, nó sẽ được vận hành 

với một tần số thuận lợi.

CÔNG NGHỆ CẢM BIẾN TẢI CHO KHẢ NĂNG 

KIỂM SOÁT CHÍNH XÁC  CẤP ĐỘ SẢN PHẨM.

Những ứng dụng hiện đại thường yêu 

cầu độ chính xác tổng lượng sản phẩm khi 

nghiền. Vì vậy, một phụ kiện tùy chọn cho 

các máy nghiền bi của chúng tôi là hệ 

thống cảm biến tải. Hệ thống làm việc  với 

dung sai ±25 kg đến 50kg (tùy thuộc vào kích 

thước máy)  Và cho phép điều khiển và định 

lượng thông qua màn hình.Chúng tôi cung cấp các hệ thống với nhiều 

dạng sản phẩm khác nhau và về độ mịn, được 

thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và 

kinh tế cho các ứng dụng riêng lẻ. Những máy 

phân ly sau đây rất thích hợp cho các dây 

chuyền khép kín với máy nghiền bi.

MÁY PHÂN LY VENTOPLEX C 

Máy phân ly khí tuần hoàn cho hiệu suất cao. 

Độ mịn  xấp xỉ D97=32micron -200 micron. 

Tiêu hao năng lượng thấp.

Kể từ khi giới thiệu ra thị trường máy phân ly Alpine 
Mikroplex MP dạng dòng khí xoáy vào năm 1948, Alpine đã 
tiếp nối phát triển và sản xuất thành công các loại máy phân 
ly. 

MÁY PHÂN LY 
TURBO TWIN TTC

CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ CẢM 
BIẾN TẢI TRỌNG HIỆN ĐẠI

MÁY PHÂN LY KHÍ NÉN MICRON MS 

Máy phân ly siêu mịn được thiết kế như một 

máy phân ly sử dụng khí nén. 

Dải hạt trong khoảng d97 15 – 150 µm. 

Dạng công suất cao.

MÁY PHÂN LY KHÍ NÉN STRATOPLEX ASP 

Máy phân ly tiêu chuẩn được thiết kế cho 

công suất cao với cỡ hạt trong phạm vi  trung 

bình từ d97 20 – 200 µm. Năng suất cao và 

tiêu thụ điện năng thấp.

MÁY PHÂN LY SIÊU MỊN TURBOPLEX ATP VÀ 

ATP-NG 

Loại máy phân ly tích hợp 1 hoặc nhiều bánh 

xe phân ly cho phép phân ly được các sản 

phẩm siêu mịn. Bột siêu mịn trong phạm vi 

d97 3 – 10 µm, và trong thiết kế NG, độ mịn 

có thể đạt đến d97 2 µm (d50 = 0.5 µm). 

Quá trình này được giải phóng khỏi các hạt 

quá cỡ vượt qua giới hạn phân ly. Kết hợp với 

các máy phân ly thô làm tăng dải máy phân ly.

MÁY PHÂN LY TURBO-TWIN TTC 

Một sự phát triển mới của máy phân ly cho độ 

mịn lên đến d50 = 0.5 µm.

Máy nghiền bi thường được vận hành ở 75% tốc độ 

giới hạn,  tức là khu vực giao giữa chuyển động 

phân tầng và chuyển động rơi tự do.

Người sử dụng theo đó có thể truy cập và cài đặt 4 

giá trị giới hạn riêng biệt trên màn hình thông qua 

một đường dẫn hoặc giao diện Seri 4-20 mA TTY. 

Một máy nghiền bi hoàn chỉnh phải được lắp đặt 

trên nền thép hoặc bê tông theo số lượng ấn định 

của các cảm biến tải. Các cảm biến tải này được 

tích hợp vào một thiết bị điều khiển và xác định 

tổng trọng lượng của máy nghiền bi, bi nghiền 

và sản phẩm. Lấy trọng lượng của máy nghiền 

trừ đi trọng lượng của bi nghiền sẽ ra trọng 

lượng của sản phẩm. Điều này được quản lý 

trong phạm vi kg bởi hệ thống điện tử hiện đại.

Việc bổ sung nguyên liệu thô được điều khiển 

với độ chính xác như vậy giúp hệ thống nghiền 

luôn hoạt động ở chế độ tải tối ưu. Có nghĩa là 

hoạt động không tải hoặc đầy tải được ngăn 

chặn tích cực, và máy nghiền được hoạt động 

một cách hiệu quả để tíết kiệm chi phí.

t/h

Stratoplex ASP

Ventoplex C

Micron MS

Turboplex ATP
multi-wheel

Turboplex ATP single-wheel 

Turbo Twin TTC

Cỡ hạt d97 / µm
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ATP-NG

SỰ KẾT HỢP VỚI MÁY PHÂN LY
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THIẾT KẾ, SẢN 

XUẤT VÀ LẮP 

RÁP TẠI ĐỨC

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 
CỦA ALPINE

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Không chỉ cung cấp các dịch vụ tiêu chuẩn 

hóa, chúng tôi luôn không ngừng tìm kiếm các 

giải pháp kỹ thuật mới, quy trình chế biến phù 

hợp với từng loại sản phẩm cụ thể, xem xét 

các khía cạnh an toàn, tìm kiếm và hiện thực 

hóa các ý tưởng mới, ví dụ như thiết kế chịu 

áp lực, chống sốc, chế độ khí trơ, CIP / SIP, vv

THỬ NGHIỆM 

Thử nghiệm nghiền và phân ly, phân tích trong 

phòng thí nghiệm, xác định tiêu hao năng lượng 

và chi phí sản xuất, sản xuất sản phẩm mẫu.

THIẾT KẾ

Giai đoạn thiết kế ban đầu: 

Hình thành ý tưởng kỹ thuật cơ bản, lập kế 

hoạch sơ đồ lắp đặt, xem xét độ an toàn, ví dụ 

như ATEX, các tài liệu cho dự án....

Quy hoạch chi tiết: 

Lập sơ đồ P&I, tính toán và bố trí, quy cách 

của các thành phần, thiết kế, lập trình và 

kết nối mạng của hệ thống trực quan, tính 

toán tĩnh các kết cấu thép, quy hoạch hệ 

thống đường ống và …, đưa ra chấp nhận 

chính thức về công việc của nhà thầu phụ

TRIỂN KHAI QUÁ TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA 

Tủ điều khiển, thiết bị điều khiển lưu thông 

(Plexwire), lập trình với chương trình PLC, hiển 

thị hệ thống, thiết lập dữ liệu thu được, biểu 

đồ logic, các cổng nối cho việc điều khiển từ 

xa

TÀI LIỆU

- Tài liệu giới thiệu và hướng dẫn vận hành

- Tài liệu triển khai

- Tài liệu phần mềm 

-Tài liệu theo mẫu 21 CFR Mục11 cho 

ngành công nghiệp dược phẩm

- Chứng nhận CE

SẢN XUẤT 

Nhiệm vụ trong từng công đoạn

- Cắt tự động bằng máy CNC, plasma

- Chế tạo các chi tiết thông thường hay chịu 

áp lực có các loại vật liệu có chất lượng khác 

nhau bằng hàn với các thợ máy và thợ hàn 

lành nghề.

- Sử dụng máy CNC để chế tạo các chi tiết 

phức tạp như xoay, đục lỗ, cáp và mài

LẮP ĐẶT 

-Lắp đặt các dây chuyền phức tạp và các 

máy móc thuộc nhiều thiết kế khác nhau 

-Tư vấn thiết kế về tất cả các vấn đề liên 

quan đến sản xuất 

-Chạy thử, kiểm tra tại nhà máy (FAT)

KẾ HOẠCH THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT

- Phối hợp với khách hàng trong các dự án

- Lắp đặt hệ thống hoàn chỉnh tại cơ sở 

của người mua, thực hiện bởi các kỹ sư 

có trình độ từ nhiều nơi trên thế giới

- Giám sát tại chỗ

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH 

Vận hành thử, tập dượt, chạy thử, 

kiểm tra tại chỗ (SAT)

SẢN XUẤT TẠI ĐỨC

Một sản phẩm chất lượng cao cần phải đảm 

bảo khả năng phát triển, thiết kế, sản xuất và 

lắp đặt. Và khả năng này có được nhờ vào 

quá trình đào tạo, sự thông hiểu, kinh nghiệm 

và động lực từ phía các nhân viên của công 

ty. Môi trường làm việc tại trụ sở của công ty 

ở Augsburg luôn luôn đảm bảo tốt nhất cho 

các nhân viên những điều kiện trên. Đó là nơi 

chúng ta tìm thấy những nhân viên không 

những được đào tạo bài bản mà còn hết lòng 

vì công việc, họ sẵn sàng bỏ thời gian công 

sức để cống hiến cho công ty, cho các sản 

phẩm và sự thành công của khách hàng.

Vì lý do này và theo truyền thống của chúng 

tôi là cam kết các sản phẩm có chất lượng 

cao, chúng tôi sẽ tiếp tục mở thêm các cửa 

hàng ở Đức để kinh doanh. 

Biểu tượng của chúng tôi cùng với khẩu hiệu 

"THIẾT KẾ, SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP TẠI 

ĐỨC" đã nhấn mạnh cam kết này.

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Công ty con của chúng tôi, Hoskawa Micron 

Powders GmbH ở Cologen, cung cấp rất 

nhiều loại hình dịch vụ bảo hành. Quý khách 

sẽ được cung cấp các thông tin liên lạc cụ thể.

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM ALPINE

Với diện tích sàn 3000 m2 và cao 4 tầng, trung 

tâm kiểm nghiệm ứng dụng Hosokawa Alpine đặt 

tại Augsburg là một trong những trung tâm kiểm 

nghiệm lớn nhất ở châu Âu tập trung vào việc 

chế biến ướt và khô các sản phẩm ở dạng bột.

Với hơn 60 loại máy móc thiết bị hiện đại và hệ 

thống hoàn chỉnh cả về quy mô sản xuất và thí 

nghiệm cũng như các trung tâm kiểm tra, chúng 

tôi cung cấp cho các bạn các  danh mục kiểm 

tra, thử nghiệm toàn diện nhất nhằm bố trí hệ 

thống tối ưu và đảm bảo chất lượng tối ưu.

Nhóm nghiên cứu gồm 20 người trong các 

trung tâm thử nghiệm bao gồm kỹ sư kiểm tra, 

kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, các trợ lý hỗ 

trợ  cơ khí hệ thống, thành thạo các đặc tính 

kỹ thuật của mỗi hệ thống và có rất nhiều 

kinh nghiệm xử lý nhiều loại sản phẩm đa dạng.
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