
سپـراتـور  کـود
دالوال

از منابع موجود در دامداری خود 
بهتر و بیشتر 

بهره بـرداری کنید



مزایای استفاده از سپراتور

مزیت آِب خروجیمزیت ماده خشک

6 به دلیل نفوذ سریع 
آب خروجی سپراتور به خاک، 
آمونیاک کمتری در هوا آزاد 

می شود و آلودگی هوا را کمتر 
می کند.

3 آب خروجی از سپراتور را 
می توان برای شستشوی جایگاه 
دام استفاده یا آن را به استخر 

ذخیره منتقل کرد. 

6 با کاهش غلظت آب در 
کود، جمعیت باکتری درون کود 

نیز افت کرده باعث کاهش 
جدی بوی بد کود می گردد.

3 هزینه های دفع کود 
خشک کمتر است.

5 نیتروژن درون آب 
خروجی از سپراتور به شکل 
مولکول آمونیاک  وجود دارد 
و در نتیجه به سرعت جذب 

اراضی کشاورزی می گردد.

2 آب خروجی از سپراتور 
را می توان با زحمت و هزینه 

کمتری در مسافت های 
طوالنی تر توزیع کرد. 

5 مواد جامد موجود در 
کمپوست به دست آمده را 

می توان با اندک فرآوری به 
عنوان کود کشاورزی به بازار 

عرضه کرد.

2 حمل و نقل کود خشک 
آسان تر و ارزان تر است.

4 به  دلیل جداسازی مواد 
زائد، استخر ذخیره آب خروجی 

از سپراتور نیازی به میکسر 
نخواهد داشت.

1 به دلیل جداسازی مواد 
جامد از کود، فضای کمتری 

برای نگهداری آب خروجی از 
سپراتور مورد نیاز است. 

4 کمپوست به دست آمده  
بافت بسیار مناسبی برای 

بستر جایگاه دام دارد و باعث 
صرفه جویی در هزینه های 

بسترسازی می شود.  

1 انبارسازی کود خشک 
آسان تر و ارزان تر است.
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قـطعات تـشکیل دهـنده

گیربکس خورشیدی 
کاهش مصرف انرژی و دوام بیشتر 

دنده های گیربکس

دریچه بازرسی توری 
دریچه فوقانی برای بازرسی فوری 

و آسان توری

مارپیچ با آلیاژ تقویت شده
ــا یــک پوشــش جدیــد مرکــب از کربیــد  ــا آلیــاژ AISI304 ب فــوالد آبدیــده ب
تنگســتن و پلیمــر فلــزی کــه جنــس مارپیــچ را در برابــر عوامــل فرســاینده 

ــازد ــادوام می س ــخت و ب ــیار س بس

توری ها
فــوالد آبدیــده بــا آلیــاژ AISI316 و طراحــی هندســی پیشــرفته و 
بســیار بــادوام - ترکیــب شــیمیایی هــر کــدام از توری هــا متناســب 

بــا کارکــرد خــاص آنهاســت

دریچه بازرسی آب بندی
از طریــق ایــن دریچــه مــی تــوان نشــتی 
ــاهده و  ــوراً مش ــتگاه را ف ــی دس احتمال
نســبت بــه رفــع عیــب آن اقــدام کــرد 
– مجهــز بــه سیســتم آب بنــدی ســه 
لبــه بــا گریــس بــرای حصــول اطمینــان 
ــچ  ــس و مارپی ــن گیربک ــدی بی از آب بن

ــپراتور س

بلبرینگ جلوی مارپیچ
ســاختار بلبرینــگ جلویــی هدایــت کامــل 
مارپیــچ را بــرای کاهــش ســاییدگی تــوری 

ــد. ــن می کن ــپراتور تامی س

طراحی هوشمندانه لوله های ورودی 
ــه  ــده اند ک ــی ش ــوری طراح ــا ط ــن لوله ه ای
هیــچ کــودی در آنهــا باقــی نمانــد تــا در 
فصــل ســرما طــی ســاعت هایی کــه ســپراتور 
بــه  ورودی  لوله هــای  می مانــد،  خامــوش 

ــد. ــخ نزنن ــپراتور ی س

جعبه کنترل
بــه  می تــوان  را   IP55 کنتــرل  جعبــه 
صــورت مســتقل و دســتی مــورد اســتفاده 
قــرار داد یــا آن را بــه سیســتم کنتــرل 
اتوماتیــک پمپ هــا و میکســرهای سیســتم 
جامــع مدیریــت کــود دالوال بــا نــام تجــاری 

DeLaval BSC متصــل نمــود



 ظرفیت باال با میانگین 25 تا 30 متر مکعب در ساعت
 قدرت باالی تولید ماده خشک تا مرز %35 

با کیفیت یکنواخت
 طراحی و ساخت بسیار محکم و بادوام

 قابلیت نصب آسان و سریع
 تنوع طرح و ظرفیت برای تامین نیاز انواع دامداری ها با هر سایز گله

قدرت موتورمدل دستگاه
)KW(

ظرفیت 
)متر مکعب/ساعت(

سایز توری
)میلی متر(

ماده خشک
)%(

DM3044-500/5-0/7530 حدود

DM30HD5/56-720/5-0/7530 حدود

DM355/54-221/0035 حدود

DM35HD7/54-421/00 + 0/7535 حدود

از منابع موجود در دامداری خود 
بهتر و بیشتر 

بهره برداری کنید

جــدول مشخصـات فـنی

ویـژگـی هـای اصـلی

نماینده ی انحصاری شرکت دالوال در ایران:
تهران، کیلومتر 17 بزرگراه فتح، خیابان نخل )فتح 56(، پالک یک.
تلفن: 021-441۹211۹
info@xaniarco.com :رایانامه
www.xaniarco.com:وبگاه

گروه شرکت های زانیار


