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GIỚI THIỆU
Trong nuôi Tôm, việc phối trộn thức ăn là vô cùng quan trọng. Ngoài thức ăn công 
nghiệp thuần tuý, người nuôi cần bổ sung thêm các loại thảo dược, vi sinh hay thức 
ăn chức năng cho Tôm. Để đảm bảo các nguyên liệu bổ sung được trộn đều và 
thấm vào viên thức ăn, người nuôi cần sử dụng máy trộn thức ăn nuôi Tôm. 

Máy trộn thức ăn nuôi Tôm được thiết kế trộn đều thức ăn và các nguyên liệu bổ 
sung, đảm bảo hiệu quả của thức ăn sau khi được trộn. Ngoài ra, với chất liệu inox 
316, máy trộn có khả năng chống ăn mòn, rỉ sét, dễ vệ sinh, đảm bảo an toàn sinh 
học cho mẻ trộn thức ăn. 

Sử dụng máy trộn thức ăn, người nuôi dễ dàng nâng cao công suất cũng như quy 
mô trại nuôi, giảm chi phí nhân công, tăng hiệu suất và hiệu quả công việc. Máy trộn 
với động cơ trộn đều thức ăn nhanh chóng, mà không làm vỡ nát thức ăn giúp tiết 
kiệm thời gian cho người nuôi đó giúp giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

THÔNG TIN KỸ THUẬT

•  Trộn đều thức ăn nhanh chóng với khối lượng lớn
•  Khả năng chóng ăn mòn, dễ dàng vệ sinh, đảm bảo an toàn sinh học
•  Tiết kiệm thời gian và chi phí cho người nuôi 

Kích thước

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều cao

Điện thế

Công suất

Vật liệu

Nguồn điện

Khối lượng thức ăn

694 mm

694 mm

1121 mm

380VAC - 3 Phase

1.1 Kwh

SUS316

Nguồn điện

100 Kg


