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Dòng máy BCPW-4

Công suất cấp liệu

Động cơ

Trọng lượng

Dung lượng bồn chứa keo

Kích thước máy

(kg/hr)

(kg)

(L)

(W×D×H) (cm)

1000W
1giai đoạn

BC-4
BCE-4

300

19

12

42×49×59

1HP 
3giai đoạn

BLZ-6
BLE-6

300

34

12

37×58×73

1000W
1giai đoạn

BC-4F
BCE-4F

300

20

12

42×49×59

1000W
1giai đoạn

300

28

12

44×51×78

1000W
1giai đoạn

BC-3M
BCE-3M

300

17

6

34×43×70

300

18

1000W
1giai đoạn

12

42×49×76.5

BC-4M
BCE-4M

Máy cấp nguyên liệu nhựa dạng đứng có các ưu điểm như: thiết kế máy nhỏ gọn, tiếng ồn thấp,  dễ dàng thao tác và lắp đặt đơn 
giản...v.v, thích hợp cho khách không hay thay nguyên liệu, máy có thể đặt trực tiếp bên trên bồn sấy nhựa hoặc máy ép định hình 
nhựa. Công ty YANNBANG chúng tôi cung cấp nhiều loại hình máy cấp liệu khác nhau, ngoài việc cung cấp máy cấp liệu hạt 
nhựa, chúng tôi còn có cung cấp loại máy hút bột và hút bụi đáp ứng được sự lựa chọn của khách hàng.

Máy cấp nguyên liệu nhựa dạng đứng 

Máy thiết kế nhỏ gọn có thể lắp trực tiếp lên máy ép nhựa, không cần lắp thêm máy cấp liệu rời, không sử dụng motor, tiếng ồn thấp, thích 
hợp dùng cho máy sản xuất đơn hàng nhỏ trong ngành quang học hay sản xuất linh kiện điện tử.

Máy cấp liệu bằng hút chân không 

Thiết bị tự động định lượng màu theo tỷ lệ

Sử dụng động cơ tốc độ cực cao, điểm độc đáo của loại máy này là thiết kế nhỏ gọn, 
giá cả phải chăng, thích hợp dùng cho loại hình máy nhỏ. 

Loại BC/BCE/BCE-F

Thiết bị lọc hơi

Loại BC-M/ BCE-M
Miệng xuống nhựa thay bằng ống trong suốt, có thể quan sát được tình trạng xuống nhựa trong nháy mắt, đồng thời gia tăng dung 
lượng bồn sấy keo, sử dụng rất tiện lợi. Bộ đế linh động (MIB) dùng đề phòng tránh nhựa xuống không đều hoặc nhựa bị gián 
đoạn, còn loại máy cấp liệu chân không dạng đứng mã BC(E)-M không cần lắp thêm đế linh động (MIB), mà trực tiếp lắp thẳng 
lên máy ép nhựa hoặc bồn sấy, tiết kiệm được diện tích.

Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Dòng máy Nguồn Công suất

(kg/hr)

AL-01

AL-02

AL-04

220V
1 giai đoạn

20

60

110

Nguồn hơi
yêu cầu
(kg/cm²)

Đường kính
miệng hút

(inch)

Trọng lượng

(kg)

Kích 
thước máy

W×D×H  (cm)

5 ~ 6

5 ~ 6

5 ~ 6

1"

1"

1"

3.8

5.8

7

19×6×19

16×12×31

20×20×47

AL-01

AL-02

Trên bồn chứa của thiết bị tự động phân chia màu theo tỷ lệ có thể 
lắp thêm máy cấp liệu bằng hút chân không, sử dụng phương thức 
cấp liệu bằng chân không cấp liệu rất hiệu quả, máy được chế tạo 
tốc độ hút nhựa nhanh để tránh trường hợp nhựa bị ẩm lại. không 
sử dụng motor, tiếng ồn rất thấp, mỗi lần cấp liệu không quá 10g, 
phù hợp sản xuất các đơn hàng nhỏ đa dạng chủng loại. 

原料
material

BCE-F BCE BC 

BLE BLZ

H

D
W

Ghi chú:

1/ Điều kiện kiểm tra công suất cấp liệu:
    Với điều kiện tiêu chuẩn là độ cao đi dọc lên 4M, nếu tính từ mặt đất lên là 5M 
2/ Công suất thay đổi cũng còn tùy thuộc vào các nhân tố sau: tỷ trọng hạt nhựa, hình dạng, đặc tính đường ống cấp nhựa, nguồn điện, độ 

cao và độ dài của máy.
3/ Nguyên liệu hạt nhựa tiêu chuẩn thường được tính bằng tỷ trọng 0.68, còn nguyên liệu dạng bột được tính bằng 40%
4/ Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Máy cấp liệu của công ty YANNBANG trên công nghệ tự động hóa được kiểm soát rất chính xác có thể cung cấp nguyên liệu 
đầy đủ cho bồn sấy bất cứ lúc nào, tránh tình trạng thiếu nhựa ảnh hưởng đến sản xuất, bảo đảm 100% tiết kiệm được nhân công, 
công ty chúng tôi cũng có nhiều chủng loại máy đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng, đồng thời khách hàng còn có thể lựa 
chọn lắp thêm các thiết bị chuyên dụng như: thùng tích bụi dạng xoắn, thiết bị lọc hơi, tự động khử ẩm hay van trao đổi, rất tiện 
lợi cho công việc của khách hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt hơn.

1/Sử dụng phương thức cấp liệu bằng chân không sẽ cấp liệu hiệu quả hơn, không 
motor, giảm tiếng ồn, thích hợp dùng trong phòng sản xuất không bụi, phòng sản 
xuất các mặt hàng điện tử chính xác và các mặt hàng trong ngành y tế, trong môi 
trường sản xuất các sản phẩm cao cấp chính xác.

2/ Sử dụng chất liệu thép không gỉ đáp ứng sản phẩm  quang học, không có tình 
trạng nghẹt nhựa tránh làm ô nhiễm, có thể tháo lắp vệ sinh dễ dàng. 

3/ Máy thiết kế nhỏ gọn có thể lắp trực tiếp lên máy ép nhựa, không cần lắp thêm 
bộ máy cấp liệu rời, tiết kiệm được diện tích và giảm giá thành. 

4/ Phù hợp sản xuất sản phẩm đa dạng với lượng hàng không lớn, tính ổn định cao, 
máy được chế tạo tốc độ hút nhựa nhanh để tránh trường hợp nhựa bị ẩm lại. 

5/ Thân máy có thiết kế kính trong suốt có thể quan sát tình trạng bên trong máy, có 
trang bị bộ cảnh báo an toàn, đem lại cho người sử dụng cảm giác an toàn, không 
sợ bị sự cố. 

Lõi lọc
2 lớp 

Loại BCPW 
Thiết kế loại máy hút này chuyên dùng để hút bột và hút bụi,  máy được lắp thêm 
1 số thiết bị như túi lọc, thiết bị lọc hơi, thiết bị nạp hơi vào trong máy, không 
cần phải lắp đặt thêm bên ngoài,tiết kiệm không gian, ngăn bụi không rơi vào 
động cơ, là sản phẩm thích hợp cho khách hàng chuyên dùng để hút bột

Sử dụng động cơ cảm ứng( động cơ làm việc theo nguyên lý cảm biến điện từ có 
tốc độ quay của roto khác với tốc độ quay từ trường), thao tác dễ dàng. Trọng 
lượng máy hơi nặng, nhưng cũng có thể đặt trực tiếp máy lên bồn chứa nhựa và 
máy ép định hình nhựa,thích hợp cho khách hàng không cần thường xuyên thay 
liệu, như các loại máy đùn nhựa.

Loại BLZ/BLE

Thiết bị lọc hơi 

BCE-MBCPW

YANN BANG



Dòng máy BCPW-4

Công suất cấp liệu

Động cơ

Trọng lượng

Dung lượng bồn chứa keo

Kích thước máy

(kg/hr)

(kg)

(L)

(W×D×H) (cm)

1000W
1giai đoạn

BC-4
BCE-4

300

19

12

42×49×59

1HP 
3giai đoạn

BLZ-6
BLE-6

300

34

12

37×58×73

1000W
1giai đoạn

BC-4F
BCE-4F

300

20

12

42×49×59

1000W
1giai đoạn

300

28

12

44×51×78

1000W
1giai đoạn

BC-3M
BCE-3M

300

17

6

34×43×70

300

18

1000W
1giai đoạn

12

42×49×76.5

BC-4M
BCE-4M

Máy cấp nguyên liệu nhựa dạng đứng có các ưu điểm như: thiết kế máy nhỏ gọn, tiếng ồn thấp,  dễ dàng thao tác và lắp đặt đơn 
giản...v.v, thích hợp cho khách không hay thay nguyên liệu, máy có thể đặt trực tiếp bên trên bồn sấy nhựa hoặc máy ép định hình 
nhựa. Công ty YANNBANG chúng tôi cung cấp nhiều loại hình máy cấp liệu khác nhau, ngoài việc cung cấp máy cấp liệu hạt 
nhựa, chúng tôi còn có cung cấp loại máy hút bột và hút bụi đáp ứng được sự lựa chọn của khách hàng.

Máy cấp nguyên liệu nhựa dạng đứng 

Máy thiết kế nhỏ gọn có thể lắp trực tiếp lên máy ép nhựa, không cần lắp thêm máy cấp liệu rời, không sử dụng motor, tiếng ồn thấp, thích 
hợp dùng cho máy sản xuất đơn hàng nhỏ trong ngành quang học hay sản xuất linh kiện điện tử.

Máy cấp liệu bằng hút chân không 

Thiết bị tự động định lượng màu theo tỷ lệ

Sử dụng động cơ tốc độ cực cao, điểm độc đáo của loại máy này là thiết kế nhỏ gọn, 
giá cả phải chăng, thích hợp dùng cho loại hình máy nhỏ. 

Loại BC/BCE/BCE-F

Thiết bị lọc hơi

Loại BC-M/ BCE-M
Miệng xuống nhựa thay bằng ống trong suốt, có thể quan sát được tình trạng xuống nhựa trong nháy mắt, đồng thời gia tăng dung 
lượng bồn sấy keo, sử dụng rất tiện lợi. Bộ đế linh động (MIB) dùng đề phòng tránh nhựa xuống không đều hoặc nhựa bị gián 
đoạn, còn loại máy cấp liệu chân không dạng đứng mã BC(E)-M không cần lắp thêm đế linh động (MIB), mà trực tiếp lắp thẳng 
lên máy ép nhựa hoặc bồn sấy, tiết kiệm được diện tích.

Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Dòng máy Nguồn Công suất

(kg/hr)

AL-01

AL-02

AL-04

220V
1 giai đoạn

20

60

110

Nguồn hơi
yêu cầu
(kg/cm²)

Đường kính
miệng hút

(inch)

Trọng lượng

(kg)

Kích 
thước máy

W×D×H  (cm)

5 ~ 6

5 ~ 6

5 ~ 6

1"

1"

1"

3.8

5.8

7

19×6×19

16×12×31

20×20×47

AL-01

AL-02

Trên bồn chứa của thiết bị tự động phân chia màu theo tỷ lệ có thể 
lắp thêm máy cấp liệu bằng hút chân không, sử dụng phương thức 
cấp liệu bằng chân không cấp liệu rất hiệu quả, máy được chế tạo 
tốc độ hút nhựa nhanh để tránh trường hợp nhựa bị ẩm lại. không 
sử dụng motor, tiếng ồn rất thấp, mỗi lần cấp liệu không quá 10g, 
phù hợp sản xuất các đơn hàng nhỏ đa dạng chủng loại. 

原料
material

BCE-F BCE BC 

BLE BLZ

H

D
W

Ghi chú:

1/ Điều kiện kiểm tra công suất cấp liệu:
    Với điều kiện tiêu chuẩn là độ cao đi dọc lên 4M, nếu tính từ mặt đất lên là 5M 
2/ Công suất thay đổi cũng còn tùy thuộc vào các nhân tố sau: tỷ trọng hạt nhựa, hình dạng, đặc tính đường ống cấp nhựa, nguồn điện, độ 

cao và độ dài của máy.
3/ Nguyên liệu hạt nhựa tiêu chuẩn thường được tính bằng tỷ trọng 0.68, còn nguyên liệu dạng bột được tính bằng 40%
4/ Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Máy cấp liệu của công ty YANNBANG trên công nghệ tự động hóa được kiểm soát rất chính xác có thể cung cấp nguyên liệu 
đầy đủ cho bồn sấy bất cứ lúc nào, tránh tình trạng thiếu nhựa ảnh hưởng đến sản xuất, bảo đảm 100% tiết kiệm được nhân công, 
công ty chúng tôi cũng có nhiều chủng loại máy đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng, đồng thời khách hàng còn có thể lựa 
chọn lắp thêm các thiết bị chuyên dụng như: thùng tích bụi dạng xoắn, thiết bị lọc hơi, tự động khử ẩm hay van trao đổi, rất tiện 
lợi cho công việc của khách hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt hơn.

1/Sử dụng phương thức cấp liệu bằng chân không sẽ cấp liệu hiệu quả hơn, không 
motor, giảm tiếng ồn, thích hợp dùng trong phòng sản xuất không bụi, phòng sản 
xuất các mặt hàng điện tử chính xác và các mặt hàng trong ngành y tế, trong môi 
trường sản xuất các sản phẩm cao cấp chính xác.

2/ Sử dụng chất liệu thép không gỉ đáp ứng sản phẩm  quang học, không có tình 
trạng nghẹt nhựa tránh làm ô nhiễm, có thể tháo lắp vệ sinh dễ dàng. 

3/ Máy thiết kế nhỏ gọn có thể lắp trực tiếp lên máy ép nhựa, không cần lắp thêm 
bộ máy cấp liệu rời, tiết kiệm được diện tích và giảm giá thành. 

4/ Phù hợp sản xuất sản phẩm đa dạng với lượng hàng không lớn, tính ổn định cao, 
máy được chế tạo tốc độ hút nhựa nhanh để tránh trường hợp nhựa bị ẩm lại. 

5/ Thân máy có thiết kế kính trong suốt có thể quan sát tình trạng bên trong máy, có 
trang bị bộ cảnh báo an toàn, đem lại cho người sử dụng cảm giác an toàn, không 
sợ bị sự cố. 

Lõi lọc
2 lớp 

Loại BCPW 
Thiết kế loại máy hút này chuyên dùng để hút bột và hút bụi,  máy được lắp thêm 
1 số thiết bị như túi lọc, thiết bị lọc hơi, thiết bị nạp hơi vào trong máy, không 
cần phải lắp đặt thêm bên ngoài,tiết kiệm không gian, ngăn bụi không rơi vào 
động cơ, là sản phẩm thích hợp cho khách hàng chuyên dùng để hút bột

Sử dụng động cơ cảm ứng( động cơ làm việc theo nguyên lý cảm biến điện từ có 
tốc độ quay của roto khác với tốc độ quay từ trường), thao tác dễ dàng. Trọng 
lượng máy hơi nặng, nhưng cũng có thể đặt trực tiếp máy lên bồn chứa nhựa và 
máy ép định hình nhựa,thích hợp cho khách hàng không cần thường xuyên thay 
liệu, như các loại máy đùn nhựa.

Loại BLZ/BLE

Thiết bị lọc hơi 

BCE-MBCPW



TAE-L

TBE TB

TCZ-L

TAZ-L

Chân đế bồn hút liệu 
Bên dưới bồn hút liệu được lắp thêm chân đế để có thể lắp trực tiếp lên máy 
ép định hình nhựa, giúp tránh được những rắc rối như nhựa bị gián đoạn 
hoặc xuống không đều.

Thiết bị tăng áp
Thiết bị tăng áp thích hợp dùng trong vận chuyển nguyên liệu hỗn hợp (dạng bột và dạng hạt), nguyên liệu chứa 
nhiều bột, nguyên liệu tái chế và nguyên liệu dạng lát mỏng. Thiết bị giúp cho bụi không rơi vào motor, tăng tuổi 
thọ máy, tiết kiệm năng lượng và tránh được tình trạng lãng phí nhiên liệu.

Sử dụng thiết bị này giúp dễ dàng tách rời bụi với hạt nhựa để nâng cao chất lượng sản xuất, giảm sản phẩm 
không đạt, là thiết bị rất có ích trong sản xuất sản phẩm ngành quang học như : Vỏ đèn LCD, đĩa CD, kính 
quang học… 

Thiết bị khử tĩnh điện 

Sơ đồ 1 máy nhiều máy ứng dụng thực tế trong sản xuất 

Dung lượng bồn chứa keo

(kg/hr)

(kg)

(L)

(W×D×H) (cm)

Động cơ

Công suất cấp liệu 300

Dòng máy

37

1HP
3giai đoạn

6

TAZ- 6L
TAE- 6L

450

49

1HP
3giai đoạn

6

TCZ- 6L
TCE- 6L

550

54

2HP
3giai đoạn

12

TAZ- 8L
TAE- 8L

750

61

3HP
3giai đoạn

12

TAZ- 10L
TAE- 10L

900

66

5HP
3giai đoạn

12

TAZ- 12L
TAE- 12L

1100

86

7.5HP
3giai đoạn

50

TAZ- 14L
TAE- 14L

400

15

1000w
1giai đoạn

6

65×35×68 56×35×7867×44×83 67×44×83 67×44×83 87×46×91 44×32×51

TB- 4
TBE- 4

Trọng lượng

Kích thước máy

Loại TAZ-L/ TAE-L/ TAF-L

Loại TB/ TBE 
Sử dụng động cơ từ, thiết kế cũng giống như loại máy 

TA, TC,  máy chủ tách biệt với bồn hút nhựa, máy được 

kết hợp ưu điểm của máy cấp liệu dạng đứng và máy cấp 

liệu dạng tách rời.

Máy cấp nguyên liệu nhựa dạng rời

Ghi chú:

1/ Điều kiện kiểm tra công suất cấp liệu:
    Với điều kiện tiêu chuẩn là độ cao đi dọc lên 4M, nếu tính từ mặt đất lên là 5M 
2/ Công suất thay đổi cũng còn tùy thuộc vào các nhân tố sau: tỷ trọng hạt nhựa, hình dạng, đặc tính đường ống cấp nhựa, nguồn điện, độ cao và độ dài của máy.
3/ Nguyên liệu hạt nhựa tiêu chuẩn thường tính bằng tỷ trọng 0.68, còn nguyên liệu dạng bột thường  được tính bằng 40%
4/ Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Máy chủ và bồn hút được tách rời riêng biệt, lực hút mạnh thích hợp sử dụng cấp liệu với cự ly dài, phương thức chia máy linh 
hoạt có thể ghép 1 máy 1 bồn sấy, cũng có thể 1 máy 2 bồn sấy thậm chí là 1 máy 4 bồn sấy, có thể đáp ứng các nhu cầu của khách 
hàng, giúp tiết kiệm diện tích và chi phí đầu tư, ý tưởng thiết kế 1 máy hút chia cho nhiều máy sử dụng đảm bảo không gây ô 
nhiễm nguyên liệu ,bên cạnh đó thuận tiện cho khách muốn mở rộng khả năng sản xuất mà không cần đầu tư thêm thiết bị, lắp 
đặt đơn giản, chỉ cần lựa chọn máy phù hợp để phối hợp như: bồn thép không gỉ sét cao cấp, bồn có ống trong suốt, bồn gia tăng 
chiều cao, bồn khử bụi V.V(nếu khách hàng không có yêu cầu đặc biệt thì chúng tôi sẽ xuất xưởng theo bồn tiêu chuẩn của công 
ty chúng tôi)

Máy cấp liệu trung tâm
( Loại máy này được gọi là hệ thống cấp liệu trung tâm với mô hình nhỏ)

Loại máy này được cải tiến hơn máy cấp liệu dạng rời truyền 
thống, máy sẽ phối ít nhất 2 bồn chứa nhựa, 1 máy có thể cấp liệu/ 
hút liệu cho nhiều máy ép nhựa sử dụng, đặc biệt máy được lắp 
thiết bị đóng ngắt, thiết bị này sẽ hút tất cả nguyên liệu còn dư 
trong ống vào bồn keo, tránh cho hạt nhựa tái ẩm,có thể xem như 
1 hệ thống cấp liệu trung tâm mô hình nhỏ.

Sử dụng động cơ cảm ứng (động cơ làm việc theo nguyên lý cảm 
biến điện từ có tốc độ quay của roto khác với tốc độ quay từ 
trường), thao tác dễ dàng. Máy chủ và bồn hút được tách rời riêng 
biệt, tất cả các loại bồn hút đều có thể lắp trực tiếp trên phễu sấy 
khô, thùng chứa nhựa hoặc miệng xuống nhựa của máy ép nhựa. 
thiết bị lọc hơi dạng tháo rời (bằng sáng chế Đài Loan 588675) và 
đế máy cũng dễ dàng tháo rời để vệ sinh.

TAE-14-2D

TAF-L-2D

TAF-L-4D

1 máy hút chia cho 
2 máy sử dụng

1 máy hút chia cho 
4 máy sử dụng

Các thiết bị phụ kèm cho công việc càng thêm hiệu quả 

Bằng sáng chế Đài Loan:588675
Bằng sáng chế Trung Quốc:03273227.9

Bộ thiết bị chuyên lọc hơi có thể làm công tác bảo dưỡng định kỳ mà 
không gây ô nhiễm môi trường xung quanh, đặc biệt sử dụng trong 
phòng không bụi hoặc phòng kín, không cần tháo bộ lọc hơi, chỉ cần 
lấy lõi lọc ra bên ngoài xử lý sạch sẽ rồi lau chùi phần nắp đậy như vậy 
là xong thao tác bảo dưỡng vệ sinh. 

Bằng sáng chế Đài Loan:545542
Bằng sáng chế Trung Quốc:01215440.7

Lắp đặt thêm thiết bị tự động tách bụi lên trên thiết bị lọc hơi máy cấp 
liệu, có thể tự động tách bụi trong nguyên liệu, tiết kiệm được thời gian 
và không cần nhân công tháo lắp vệ sinh, là trợ thủ đắc lực trong sản 
xuất. Trên máy chủ cấp liệu lắp thêm 

thiết bị hút bụi lốc xoáy,đảm 
bảo qui trình cấp liệu được ổn 
định trong thời gian dài.
Bằng sáng chế Đài Loan:
364395
Bằng sáng chế Trung Quốc:
99236539.2

Loại TCZ-L/ TCE-L 
Đặc điểm lớn là motor sử dụng dây curo để truyền động, máy chạy êm, thích hợp dùng sản xuất ca 
đêm và môi trường làm việc có yêu cầu chất lượng cao.

YANN BANG



TAE-L

TBE TB

TCZ-L

TAZ-L

Chân đế bồn hút liệu 
Bên dưới bồn hút liệu được lắp thêm chân đế để có thể lắp trực tiếp lên máy 
ép định hình nhựa, giúp tránh được những rắc rối như nhựa bị gián đoạn 
hoặc xuống không đều.

Thiết bị tăng áp
Thiết bị tăng áp thích hợp dùng trong vận chuyển nguyên liệu hỗn hợp (dạng bột và dạng hạt), nguyên liệu chứa 
nhiều bột, nguyên liệu tái chế và nguyên liệu dạng lát mỏng. Thiết bị giúp cho bụi không rơi vào motor, tăng tuổi 
thọ máy, tiết kiệm năng lượng và tránh được tình trạng lãng phí nhiên liệu.

Sử dụng thiết bị này giúp dễ dàng tách rời bụi với hạt nhựa để nâng cao chất lượng sản xuất, giảm sản phẩm 
không đạt, là thiết bị rất có ích trong sản xuất sản phẩm ngành quang học như : Vỏ đèn LCD, đĩa CD, kính 
quang học… 

Thiết bị khử tĩnh điện 

Sơ đồ 1 máy nhiều máy ứng dụng thực tế trong sản xuất 

Dung lượng bồn chứa keo

(kg/hr)

(kg)

(L)

(W×D×H) (cm)

Động cơ

Công suất cấp liệu 300

Dòng máy

37

1HP
3giai đoạn

6

TAZ- 6L
TAE- 6L

450

49

1HP
3giai đoạn

6

TCZ- 6L
TCE- 6L

550

54

2HP
3giai đoạn

12

TAZ- 8L
TAE- 8L

750

61

3HP
3giai đoạn

12

TAZ- 10L
TAE- 10L

900

66

5HP
3giai đoạn

12

TAZ- 12L
TAE- 12L

1100

86

7.5HP
3giai đoạn

50

TAZ- 14L
TAE- 14L

400

15

1000w
1giai đoạn

6

65×35×68 56×35×7867×44×83 67×44×83 67×44×83 87×46×91 44×32×51

TB- 4
TBE- 4

Trọng lượng

Kích thước máy

Loại TAZ-L/ TAE-L/ TAF-L

Loại TB/ TBE 
Sử dụng động cơ từ, thiết kế cũng giống như loại máy 

TA, TC,  máy chủ tách biệt với bồn hút nhựa, máy được 

kết hợp ưu điểm của máy cấp liệu dạng đứng và máy cấp 

liệu dạng tách rời.

Máy cấp nguyên liệu nhựa dạng rời

Ghi chú:

1/ Điều kiện kiểm tra công suất cấp liệu:
    Với điều kiện tiêu chuẩn là độ cao đi dọc lên 4M, nếu tính từ mặt đất lên là 5M 
2/ Công suất thay đổi cũng còn tùy thuộc vào các nhân tố sau: tỷ trọng hạt nhựa, hình dạng, đặc tính đường ống cấp nhựa, nguồn điện, độ cao và độ dài của máy.
3/ Nguyên liệu hạt nhựa tiêu chuẩn thường tính bằng tỷ trọng 0.68, còn nguyên liệu dạng bột thường  được tính bằng 40%
4/ Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Máy chủ và bồn hút được tách rời riêng biệt, lực hút mạnh thích hợp sử dụng cấp liệu với cự ly dài, phương thức chia máy linh 
hoạt có thể ghép 1 máy 1 bồn sấy, cũng có thể 1 máy 2 bồn sấy thậm chí là 1 máy 4 bồn sấy, có thể đáp ứng các nhu cầu của khách 
hàng, giúp tiết kiệm diện tích và chi phí đầu tư, ý tưởng thiết kế 1 máy hút chia cho nhiều máy sử dụng đảm bảo không gây ô 
nhiễm nguyên liệu ,bên cạnh đó thuận tiện cho khách muốn mở rộng khả năng sản xuất mà không cần đầu tư thêm thiết bị, lắp 
đặt đơn giản, chỉ cần lựa chọn máy phù hợp để phối hợp như: bồn thép không gỉ sét cao cấp, bồn có ống trong suốt, bồn gia tăng 
chiều cao, bồn khử bụi V.V(nếu khách hàng không có yêu cầu đặc biệt thì chúng tôi sẽ xuất xưởng theo bồn tiêu chuẩn của công 
ty chúng tôi)

Máy cấp liệu trung tâm
( Loại máy này được gọi là hệ thống cấp liệu trung tâm với mô hình nhỏ)

Loại máy này được cải tiến hơn máy cấp liệu dạng rời truyền 
thống, máy sẽ phối ít nhất 2 bồn chứa nhựa, 1 máy có thể cấp liệu/ 
hút liệu cho nhiều máy ép nhựa sử dụng, đặc biệt máy được lắp 
thiết bị đóng ngắt, thiết bị này sẽ hút tất cả nguyên liệu còn dư 
trong ống vào bồn keo, tránh cho hạt nhựa tái ẩm,có thể xem như 
1 hệ thống cấp liệu trung tâm mô hình nhỏ.

Sử dụng động cơ cảm ứng (động cơ làm việc theo nguyên lý cảm 
biến điện từ có tốc độ quay của roto khác với tốc độ quay từ 
trường), thao tác dễ dàng. Máy chủ và bồn hút được tách rời riêng 
biệt, tất cả các loại bồn hút đều có thể lắp trực tiếp trên phễu sấy 
khô, thùng chứa nhựa hoặc miệng xuống nhựa của máy ép nhựa. 
thiết bị lọc hơi dạng tháo rời (bằng sáng chế Đài Loan 588675) và 
đế máy cũng dễ dàng tháo rời để vệ sinh.

TAE-14-2D

TAF-L-2D

TAF-L-4D

1 máy hút chia cho 
2 máy sử dụng

1 máy hút chia cho 
4 máy sử dụng

Các thiết bị phụ kèm cho công việc càng thêm hiệu quả 

Bằng sáng chế Đài Loan:588675
Bằng sáng chế Trung Quốc:03273227.9

Bộ thiết bị chuyên lọc hơi có thể làm công tác bảo dưỡng định kỳ mà 
không gây ô nhiễm môi trường xung quanh, đặc biệt sử dụng trong 
phòng không bụi hoặc phòng kín, không cần tháo bộ lọc hơi, chỉ cần 
lấy lõi lọc ra bên ngoài xử lý sạch sẽ rồi lau chùi phần nắp đậy như vậy 
là xong thao tác bảo dưỡng vệ sinh. 

Bằng sáng chế Đài Loan:545542
Bằng sáng chế Trung Quốc:01215440.7

Lắp đặt thêm thiết bị tự động tách bụi lên trên thiết bị lọc hơi máy cấp 
liệu, có thể tự động tách bụi trong nguyên liệu, tiết kiệm được thời gian 
và không cần nhân công tháo lắp vệ sinh, là trợ thủ đắc lực trong sản 
xuất. Trên máy chủ cấp liệu lắp thêm 

thiết bị hút bụi lốc xoáy,đảm 
bảo qui trình cấp liệu được ổn 
định trong thời gian dài.
Bằng sáng chế Đài Loan:
364395
Bằng sáng chế Trung Quốc:
99236539.2

Loại TCZ-L/ TCE-L 
Đặc điểm lớn là motor sử dụng dây curo để truyền động, máy chạy êm, thích hợp dùng sản xuất ca 
đêm và môi trường làm việc có yêu cầu chất lượng cao.



Loại bồn hút quang học
Sử dụng loại chất liệu cao cấp để chế tạo, bảo đảm nguyên liệu không 
dính vào bồn. 

Bồn hút nhựa 

Sử dụng nguyên lý hơi áp thấp để cấp nguyên liệu vào bồn chứa, đồng thời sử 
dụng công tắc  hành trình điều khiển lượng nhựa cấp vào bồn.

Loại tiêu chuẩn 

Sử dụng công tắc tiệm cận kiểm soát lượng nhựa cấp vào bồn, đồng thời lắp bồn 
trong suốt trên máy ép định hình nhựa, với ống thủy tinh trong suốt được đặc chế 
với sức chịu nhiệt cao, giúp cho việc bảo trì, thay nguyên liệu và làm sạch nguyên 
liệu càng tiện lợi hơn. 
Bằng sáng chế Nhật Bản: 3028864, Đài Loan 280245, Trung Quốc: 96214817.2 

Loại trong suốt 

Loại bồn gia tăng chiều cao
Loại này rất thích hợp cho khách hàng sử dụng lượng nguyên liệu thay đổi chệnh lệch 
lúc nhiều lúc ít, thiết kế với quan điểm bảo vệ môi trường nên số lần sử dụng không 
giới hạn, rất tiết kiệm cho khách hàng không cần đầu tư thêm thiết bị và cũng tiết 
kiệm được diện tích sử dụng.

．Kết hợp sử dụng với loại máy cấp liệu TAE dạng rời, sẽ tạo cho khách hàng 
cảm giác an toàn và thao tác dễ dàng. 

．Các nguyên liệu dạng bột, dạng hạt hoặc dạng lát mỏng, nhựa nguyên sinh hay 
nhựa tái chế cũng đều sử dụng được. 

．Thiết kế đặc biệt không để bụi rơi ra ngoài, giữ cho nhà xưởng luôn sạch sẽ,là 
trợ thủ đắc lực cho khách hàng sử dụng nguyên liệu dạng bột.

．Có thể lắp thêm thiết bị hút bụi để tăng tuổi thọ máy chủ và tránh lãng phí 
nguyên liệu.

．Kiến nghị sử dụng HSP-20 chung với TAE-10 để tăng hiệu quả.

Loại thùng hút bột 

Loại bồn hút khử bụi 
Loại bồn hút khử bụi dạng khuấy trộn mang tính cách mạng hóa rất vinh dự nhận 
được nhiều bằng sáng chế của đa quốc gia, khi cấp liệu vào bồn trộn cánh quạt 
bên trong bồn chuyển động khuấy hạt nhựa lên để tách bụi với hạt nhựa, thiết kế 
như vậy hiệu quả tăng gấp 3 lần so với máy khử bụi thông thường khác trên thị 
trường, chất liệu thân máy được làm bằng thép không gỉ kết hợp với đế sử dụng 
ống thủy tinh chịu nhiệt cao rất dễ quan sát lượng nhựa bên trong bồn, thích hợp 
dùng trong ngành quang học hoặc sản xuất trong phòng không bụi.
Bằng sáng chế Đức: 20113935.9, Nhật Bản: 3084326, 

Đài Loan: 491162, Trung Quốc: 01242677.6

HS-06HS-12HS-50

HS-S GS-S

GSMGSS GSB

HDF HS-30EHSP-20

Hệ thống xay và 
cấp nguyên liệu

Loại GS sử dụng công tắc Quang điện.

H

D

W

Ghi chú: 
1/ Công tắc tiêu chuẩn của bồn chứa 

keo là công tắc hành trình, nhưng 
loại GS khách hàng cũng có thể lựa 
chọn sử dụng loại công tắc tiệm 
cân, công tắc cảm biến, công tắc 
quang điện.

2/ Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể 
thay đổi mà không cần thông báo 
trước.

HS-02S

HS-06/HS-06S

HS-12/HS-12S

HS-50/HS-50S

HS-10E

HS-30E

GSS/GSS-S

GSM/GSM-S

GSB/GSB-S

HDF-03

HDF-15

HSP-20

3.7

6

12

50

10

30

2

6

13.5

0.3

1.5

20

2

6

7

14

7

10

4

8

10

8

14

18

NO

NO

NO

NO

NO

NO

YES

YES

YES

YES

YES

NO

24×21×35

33×24×44

42×35×52

47×35×106

33×24×60

42×35×76

24×21×51

35×24×63

42×35×69

23×18×77

26×24×91

32×37×117

Dòng máy ống 
thủy tinh công tắctrọng lượng

(kg)

dung lượng
(L)

kích 
thước máy

(W×D×H)(cm) 

Công tắc hành trình

Công tắc tiệm cận

Công tắc hành trình 

1/ Thiết kế kết cấu xi lanh khí nén độc lập, giảm được nguyên liệu bị ô nhiễm và kéo 
dài tuổi thọ máy. 

2/ Thiết kế công tắc trộn liệu, có thể tùy theo nhu cầu cần trộn nhựa bằm hay không 
cần trộn nhựa bằm, rất tiện cho việc thay đổi phương thức trộn nhựa 

3/ 2 thiết bị chỉnh giờ bằng số, có thể tùy theo nhu cầu trộn điều chỉnh tỷ lệ trộn, thiết 
bị điều chỉnh thời gian có thể đạt khoảng 0~9.9 giây, trộn 2 loại nhựa mới và nhựa 
bằm rất chính xác. 

4/ Thiết kế chất liệu thép không gỉ và kính xuyên thấu, khiến cho việc cấp liệu và vệ 
sinh liệu càng thêm dễ dàng. 

5/ Thiết kế máy chủ và tủ điện rời, thao tác đơn giản thuận tiện, đồng thời cũng đáp 
ứng được các nhu cầu môi trường khác nhau. 

Phương pháp lựa chọn máy 
1/ Nếu như phối với máy cấp liệu 2HP hoặc máy xay nguyên liệu nhựa dạng ống, PV-A2 đường kính ống 2” là lựa chọn tốt 

nhất, còn các loại máy khác dùng PV-A1 đường kính ống 1½”
2/ Dựa vào diện tích môi trường làm việc và nhu cầu lắp đặt máy cấp liệu để lựa chọn loại phù hợp nhất.

Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

1.Lắp đặt trên thiết bị gia nhiệt 2.Lắp đặt trên máy ép nhựa định hình 

Liên kết với máy cấp liệu

Van trộn tỷ lệ 

Máy xay 
nguyên liệu nhựa 

Thùng 
chứa 
anhựa 

Máy ép nhựa định hình 

Máy sấy khô nguyên 
liệu nhựa dạng phễu 

Máy xay 
nguyên liệu nhựa 

Thùng 
chứa 
anhựa 

Máy sấy khô nguyên 
liệu nhựa dạng phễu 

Liên kết với máy cấp liệu

Van trộn tỷ lệ 

Máy ép nhựa định hình 

Phạm vi áp hơi cho phép 

Điện năng tiêu thụ 

Nguồn điện 

Thiết bị chỉnh giờ 

(Inch)

(Kg)

220V-240V, AC/1 giai đoạn, 50-60Hz

1 Ampe

2-4Kg/cm2

2

Kiểu cài đặt quay số 

3.8 4

Đường kính ống cấp liệu 1½

PV-NA1 PV-NA2Dòng máy

Trọng lượng 

Van chia tỷ lệ trộn. 

Thích hợp dùng cho khách hàng có nhu cầu trộn nhựa mới với nhựa bằm, tỷ lệ trộn nhựa được phân chia bằng thiết bị chỉnh thời 
gian, để nhựa bằm trộn chung với nhựa mới, không những không ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm , mà còn không lãng phí 
nguồn nguyên liệu, có thể phối với bất kỳ máy cấp liệu không cùng nhãn hiệu, tiết kiệm không gian, dễ dàng lắp đặt, dễ vệ sinh, 
tiết kiệm được rất nhiều nguyên liệu.

YANN BANG



Loại bồn hút quang học
Sử dụng loại chất liệu cao cấp để chế tạo, bảo đảm nguyên liệu không 
dính vào bồn. 

Bồn hút nhựa 

Sử dụng nguyên lý hơi áp thấp để cấp nguyên liệu vào bồn chứa, đồng thời sử 
dụng công tắc  hành trình điều khiển lượng nhựa cấp vào bồn.

Loại tiêu chuẩn 

Sử dụng công tắc tiệm cận kiểm soát lượng nhựa cấp vào bồn, đồng thời lắp bồn 
trong suốt trên máy ép định hình nhựa, với ống thủy tinh trong suốt được đặc chế 
với sức chịu nhiệt cao, giúp cho việc bảo trì, thay nguyên liệu và làm sạch nguyên 
liệu càng tiện lợi hơn. 
Bằng sáng chế Nhật Bản: 3028864, Đài Loan 280245, Trung Quốc: 96214817.2 

Loại trong suốt 

Loại bồn gia tăng chiều cao
Loại này rất thích hợp cho khách hàng sử dụng lượng nguyên liệu thay đổi chệnh lệch 
lúc nhiều lúc ít, thiết kế với quan điểm bảo vệ môi trường nên số lần sử dụng không 
giới hạn, rất tiết kiệm cho khách hàng không cần đầu tư thêm thiết bị và cũng tiết 
kiệm được diện tích sử dụng.

．Kết hợp sử dụng với loại máy cấp liệu TAE dạng rời, sẽ tạo cho khách hàng 
cảm giác an toàn và thao tác dễ dàng. 

．Các nguyên liệu dạng bột, dạng hạt hoặc dạng lát mỏng, nhựa nguyên sinh hay 
nhựa tái chế cũng đều sử dụng được. 

．Thiết kế đặc biệt không để bụi rơi ra ngoài, giữ cho nhà xưởng luôn sạch sẽ,là 
trợ thủ đắc lực cho khách hàng sử dụng nguyên liệu dạng bột.

．Có thể lắp thêm thiết bị hút bụi để tăng tuổi thọ máy chủ và tránh lãng phí 
nguyên liệu.

．Kiến nghị sử dụng HSP-20 chung với TAE-10 để tăng hiệu quả.

Loại thùng hút bột 

Loại bồn hút khử bụi 
Loại bồn hút khử bụi dạng khuấy trộn mang tính cách mạng hóa rất vinh dự nhận 
được nhiều bằng sáng chế của đa quốc gia, khi cấp liệu vào bồn trộn cánh quạt 
bên trong bồn chuyển động khuấy hạt nhựa lên để tách bụi với hạt nhựa, thiết kế 
như vậy hiệu quả tăng gấp 3 lần so với máy khử bụi thông thường khác trên thị 
trường, chất liệu thân máy được làm bằng thép không gỉ kết hợp với đế sử dụng 
ống thủy tinh chịu nhiệt cao rất dễ quan sát lượng nhựa bên trong bồn, thích hợp 
dùng trong ngành quang học hoặc sản xuất trong phòng không bụi.
Bằng sáng chế Đức: 20113935.9, Nhật Bản: 3084326, 

Đài Loan: 491162, Trung Quốc: 01242677.6

HS-06HS-12HS-50

HS-S GS-S

GSMGSS GSB

HDF HS-30EHSP-20

Hệ thống xay và 
cấp nguyên liệu

Loại GS sử dụng công tắc Quang điện.

H

D

W

Ghi chú: 
1/ Công tắc tiêu chuẩn của bồn chứa 

keo là công tắc hành trình, nhưng 
loại GS khách hàng cũng có thể lựa 
chọn sử dụng loại công tắc tiệm 
cân, công tắc cảm biến, công tắc 
quang điện.

2/ Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể 
thay đổi mà không cần thông báo 
trước.

HS-02S

HS-06/HS-06S

HS-12/HS-12S

HS-50/HS-50S

HS-10E

HS-30E

GSS/GSS-S

GSM/GSM-S

GSB/GSB-S

HDF-03

HDF-15

HSP-20

3.7

6

12

50

10

30

2

6

13.5

0.3

1.5

20

2

6

7

14

7

10

4

8

10

8

14

18

NO

NO

NO

NO

NO

NO

YES

YES

YES

YES

YES

NO

24×21×35

33×24×44

42×35×52

47×35×106

33×24×60

42×35×76

24×21×51

35×24×63

42×35×69

23×18×77

26×24×91

32×37×117

Dòng máy ống 
thủy tinh công tắctrọng lượng

(kg)

dung lượng
(L)

kích 
thước máy

(W×D×H)(cm) 

Công tắc hành trình

Công tắc tiệm cận

Công tắc hành trình 

1/ Thiết kế kết cấu xi lanh khí nén độc lập, giảm được nguyên liệu bị ô nhiễm và kéo 
dài tuổi thọ máy. 

2/ Thiết kế công tắc trộn liệu, có thể tùy theo nhu cầu cần trộn nhựa bằm hay không 
cần trộn nhựa bằm, rất tiện cho việc thay đổi phương thức trộn nhựa 

3/ 2 thiết bị chỉnh giờ bằng số, có thể tùy theo nhu cầu trộn điều chỉnh tỷ lệ trộn, thiết 
bị điều chỉnh thời gian có thể đạt khoảng 0~9.9 giây, trộn 2 loại nhựa mới và nhựa 
bằm rất chính xác. 

4/ Thiết kế chất liệu thép không gỉ và kính xuyên thấu, khiến cho việc cấp liệu và vệ 
sinh liệu càng thêm dễ dàng. 

5/ Thiết kế máy chủ và tủ điện rời, thao tác đơn giản thuận tiện, đồng thời cũng đáp 
ứng được các nhu cầu môi trường khác nhau. 

Phương pháp lựa chọn máy 
1/ Nếu như phối với máy cấp liệu 2HP hoặc máy xay nguyên liệu nhựa dạng ống, PV-A2 đường kính ống 2” là lựa chọn tốt 

nhất, còn các loại máy khác dùng PV-A1 đường kính ống 1½”
2/ Dựa vào diện tích môi trường làm việc và nhu cầu lắp đặt máy cấp liệu để lựa chọn loại phù hợp nhất.

Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

1.Lắp đặt trên thiết bị gia nhiệt 2.Lắp đặt trên máy ép nhựa định hình 

Liên kết với máy cấp liệu

Van trộn tỷ lệ 

Máy xay 
nguyên liệu nhựa 

Thùng 
chứa 
anhựa 

Máy ép nhựa định hình 

Máy sấy khô nguyên 
liệu nhựa dạng phễu 

Máy xay 
nguyên liệu nhựa 

Thùng 
chứa 
anhựa 

Máy sấy khô nguyên 
liệu nhựa dạng phễu 

Liên kết với máy cấp liệu

Van trộn tỷ lệ 

Máy ép nhựa định hình 

Phạm vi áp hơi cho phép 

Điện năng tiêu thụ 

Nguồn điện 

Thiết bị chỉnh giờ 

(Inch)

(Kg)

220V-240V, AC/1 giai đoạn, 50-60Hz

1 Ampe

2-4Kg/cm2

2

Kiểu cài đặt quay số 

3.8 4

Đường kính ống cấp liệu 1½

PV-NA1 PV-NA2Dòng máy

Trọng lượng 

Van chia tỷ lệ trộn. 

Thích hợp dùng cho khách hàng có nhu cầu trộn nhựa mới với nhựa bằm, tỷ lệ trộn nhựa được phân chia bằng thiết bị chỉnh thời 
gian, để nhựa bằm trộn chung với nhựa mới, không những không ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm , mà còn không lãng phí 
nguồn nguyên liệu, có thể phối với bất kỳ máy cấp liệu không cùng nhãn hiệu, tiết kiệm không gian, dễ dàng lắp đặt, dễ vệ sinh, 
tiết kiệm được rất nhiều nguyên liệu.



Máy xay nguyên liệu nhựa cường độ lớn. 

Miệng máy rộng, rất tiện cho việc bỏ nhựa vào, giảm bớt số lần đổ nhựa, tiết kiệm thời gian nâng cao năng suất, dễ dàng thao tác 
và sửa chữa, có thể hoàn toàn phát huy hết hiệu suất của máy băm, máy hoạt động êm, ít bụi, thích hợp cho việc thu gom tái chế 
các nguyên liệu nhựa, ví dụ: máy ép nhựa định hình, máy thổi hơi chân không hoặc máy làm phế liệu v.v, ứng dụng trong phạm 
vi rộng rãi, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của người sử dụng. có thể kết hợp với hệ thống máy cấp liệu (tùy chọn), có thể lập tức 
thu hồi nhựa phế liệu và xay nhuyễn sau đó tự cung cấp lại cho bồn nhựa, quy trình khép kín không lẫn tạp chất bên ngoài, có 
thể tiết kiệm được quy trình vận chuyển nguyên liệu thủ công.

Loại thích hợp dùng cho máy xay 
nguyên liệu nhựa 

Tùy chọn thêm 1 số thiết bị 
1/ Kết hợp với hệ thống máy cấp liệu, có thể lập tức thu hồi 

nhựa phế và xay nhuyễn sau đó tự cung cấp lại cho bồn nhựa, 
thông qua bộ khử bụi lốc xoáy để tách rời bụi và hạt nhựa, 
đồng thời chạy theo 2 đường ống riêng biệt ra bên ngoài. 

2/ Lắp đặt thiết bị tự động xả nhựa: có thể tự động xả nhựa đã 
bằm trong bồn chứa nhựa cho vào bao đựng.

3/ Băng tải chuyển nhựa: máy xay nguyên liệu nhựa công suất 
lớn có miệng máy đổ nhựa lớn và cao, thường người sử dụng 
phải làm bậc thang hay kệ để đứng, nếu dùng băng tải chuyển 
nhựa thì có thể dễ dàng đưa nhựa vào máy bằm, tiến hành 
băm nhựa dễ dàng.

4/Không tạo tiếng ồn: thiết kế sử dụng quy trình kép kín dùng 
tấm form cách âm, giảm đáng kể tiếng ồn khi máy bằm nhựa 
đang hoạt động. 

5/ Miệng đổ nhựa dùng cho sản phẩm kích thước dài: thiết kế 
đặc biệt này để xử lý loại thành phẩm có kích thước dài, ví 
dụ: sản phẩm dạng ống.

Thiết kế máy bên hông có 
thể mở rất tiện cho việc 
quan sát tình trạng máy 

Kết hợp với hệ thống 
máy cấp liệu

1/ Loại máy có mã Z sử dụng loại dao tiêu chuẩn (SKD-11), cũng có thể thay đổi dùng dao loại H(SKH-2), Mã W có lắp thêm thiết bị giải nhiệt.
2/ Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Ghi chú:

YBC-5-Z290
YBC-7.5-Z290
YBC-10-Z400
YBC-15-Z400
YBC-20-Z400

YBC-30-Z515W
YBC-40-Z570W
YBC-50-Z785W
YBC-60-Z785W
YBC-75-Z785W

5
7.5
10
15
20
30
40
50
60
75

290×220
290×220
400×250
400×250
400×250
515×330
570×400
785×500
785×500
785×500

2
2
2
2
2
2
2
4
4
4

15
15
21
21
21
27
27
27
27
27

100~160
100~160
200~400
200~400
200~400
400~800
400~800

1000~1800
1000~1800
1000~1800

295
360
490
545
580
1250
1500
2800
2950
3000

99×67×109
99×67×109
111×85×122
111×85×122
111×85×122

140×106×160
150×116×208
180×142×208
180×142×208
180×142×208

ø 8
ø 8
ø 8
ø 8
ø 8
ø 8
ø 8
ø 10
ø 10
ø 10

Dòng máy Dao cố định Dao xoay động cơ
(hp)

Miệng máy
xay nhựa (mm) 

lưới lọc
(mm)

Công suất 
làm việc (kg/hr)

Trọng lượng
(kg)

Kích thước máy
(D×W×H)(cm)

Loại dao cho máy xay nguyên 
liệu nhựa cường độ lớn 

Loại dao cho máy xay nguyên 
liệu nhựa cường độ lớn 

 thủ công đưa nhựa vào bồn 
chứa nhựa. 

 thủ công đưa nhựa vào bồn 
chứa nhựa. 

tự động hút nhựa vào bồn 
chưa nhựa. 

tự động hút nhựa vào bồn 
chưa nhựa. 

Trong quá trình sản xuất có rất nhiều tình trạng xảy ra như:  tính chất hạt nhựa không đồng đều, nhiệt độ không ổn định, khiến 
cho sản phẩm có vết ố, vết xước, co rút, biến dạng, bề mặt sần sùi. Nên phải sử dụng máy xay nhựa để băm các thành phẩm không 
đạt tiêu chuẩn hoặc các phế liệu thành các hạt nhỏ hoặc lát mỏng để tái sử dụng, nâng cao được tần suất sử dụng lại hạt nhựa tái 
chế, giảm giá thành nguyên liệu và không lãng phí nguyên liệu. thích hợp dùng cho các loại nguyên liệu cứng và mềm, hạt nhựa 
dùng để làm ống, ứng dụng rộng rãi, là thiết bị không thể thiếu trong sản xuất nhựa, đồng thời tiết kiệm năng lượng và giảm lượng 
khí carbon thải ra.

Máy xay nguyên liệu nhựa mọi lúc, giảm tối thiểu sự lãng phí. có thể 
lập tức băm lượng nhựa phế số lượng ít để tái sử dụng, ngoài loại nhựa 
phế thải như ba vớ, keo đầu đuôi, cũng thích hợp băm các loại sản 
phẩm dạng ống. Máy được lắp đặt nhiều thiết bị an toàn, các hạng mục 
an toàn có bằng chứng nhận của Trung Quốc, tính năng an toàn được 
kiểm soát rất cao, đảm bảo an toàn cho người sửa chữa và sử dụng. 

Máy xay nhựa của công ty YANNBANG có bằng sáng chế về thiết kế an toàn (bằng sáng chế Trung 
Quốc ZL00820119883.8) , khi cần kiểm tra sửa chữa máy, chỉ cần cân chỉnh thời gian cho thiết bị an 
toàn, máy xay hoạt động tới thời điểm đó sẽ ngưng hoạt động, lúc này người sửa chữa có thể mở máy 
ra tiến hành vệ sinh, kiểm tra sửa chữa, bảo đảm được độ an toàn cho người sửa chữa bảo dưỡng. 

Máy xay nhựa tốc độ chậm không tạo tiếng ồn. 
Thiết kế động cơ quay chậm, giảm tiếng ồn; bằm hạt nhựa đều, không bị 
tình trạng băm sót hoặc bị bụi, thể tích máy nhỏ, không chiếm diện tích, 
giá cả phải chăng, vệ sinh đơn giản, thao tác dễ dàng an toàn. Thích hợp 
để kế bên máy ép nhựa định hình, thích hợp băm số lượng hàng ít hoặc ba 
vớ thành phẩm để tái sử dụng.

Máy xay nguyên liệu nhựa mọi lúc

loại dao máy xay nguyên 
liệu nhựa theo máy.

Máy xay nguyên liệu nhựa. 

Dao máy xay nguyên liệu 
nhựa tốc độ chậm.

YBCSS-2-255
YBCSS-3-260
YBCSS-5-345

Dòng máy động cơ Kích thước máy

2
3
5

Miệng máy 
xay nhựa 

255×230
260×255
345×310

Vòng xoay 

30
30
30

Dao cố định

2
2
2

Lưỡi dao

3
3
4

Công suất 
làm việc

5~10
8~15
10~20

Trọng lượng
(hp) (W×D×H)(cm)(mm) (RPM) (kg/hr) (kg)

240
260
290

54×40×147
54×40×147
61×50×174

1/ Chất liệu dao: SKD-11
2/ Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Ghi chú:

1/ Chất liệu dao: SKD-11hoặc SKH-2.
2/ Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Ghi chú:

YBCS-2-180
YBCS-3-180
YBCS-5-290

2
3
5

180×160
180×160
290×220

ø8
ø8
ø8

2
2
2

3
3
6

20~60
20~60
50~100

195
195
350

78×50×112
78×50×112
90×68×127

Dòng máy động cơ Kích thước máy
Miệng máy 
xay nhựa Vòng xoay Dao cố định Lưỡi dao

Công suất 
làm việc Trọng lượng

(hp) (W×D×H)(cm)(mm) (RPM) (kg/hr) (kg)

YANN BANG



Máy xay nguyên liệu nhựa cường độ lớn. 

Miệng máy rộng, rất tiện cho việc bỏ nhựa vào, giảm bớt số lần đổ nhựa, tiết kiệm thời gian nâng cao năng suất, dễ dàng thao tác 
và sửa chữa, có thể hoàn toàn phát huy hết hiệu suất của máy băm, máy hoạt động êm, ít bụi, thích hợp cho việc thu gom tái chế 
các nguyên liệu nhựa, ví dụ: máy ép nhựa định hình, máy thổi hơi chân không hoặc máy làm phế liệu v.v, ứng dụng trong phạm 
vi rộng rãi, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của người sử dụng. có thể kết hợp với hệ thống máy cấp liệu (tùy chọn), có thể lập tức 
thu hồi nhựa phế liệu và xay nhuyễn sau đó tự cung cấp lại cho bồn nhựa, quy trình khép kín không lẫn tạp chất bên ngoài, có 
thể tiết kiệm được quy trình vận chuyển nguyên liệu thủ công.

Loại thích hợp dùng cho máy xay 
nguyên liệu nhựa 

Tùy chọn thêm 1 số thiết bị 
1/ Kết hợp với hệ thống máy cấp liệu, có thể lập tức thu hồi 

nhựa phế và xay nhuyễn sau đó tự cung cấp lại cho bồn nhựa, 
thông qua bộ khử bụi lốc xoáy để tách rời bụi và hạt nhựa, 
đồng thời chạy theo 2 đường ống riêng biệt ra bên ngoài. 

2/ Lắp đặt thiết bị tự động xả nhựa: có thể tự động xả nhựa đã 
bằm trong bồn chứa nhựa cho vào bao đựng.

3/ Băng tải chuyển nhựa: máy xay nguyên liệu nhựa công suất 
lớn có miệng máy đổ nhựa lớn và cao, thường người sử dụng 
phải làm bậc thang hay kệ để đứng, nếu dùng băng tải chuyển 
nhựa thì có thể dễ dàng đưa nhựa vào máy bằm, tiến hành 
băm nhựa dễ dàng.

4/Không tạo tiếng ồn: thiết kế sử dụng quy trình kép kín dùng 
tấm form cách âm, giảm đáng kể tiếng ồn khi máy bằm nhựa 
đang hoạt động. 

5/ Miệng đổ nhựa dùng cho sản phẩm kích thước dài: thiết kế 
đặc biệt này để xử lý loại thành phẩm có kích thước dài, ví 
dụ: sản phẩm dạng ống.

Thiết kế máy bên hông có 
thể mở rất tiện cho việc 
quan sát tình trạng máy 

Kết hợp với hệ thống 
máy cấp liệu

1/ Loại máy có mã Z sử dụng loại dao tiêu chuẩn (SKD-11), cũng có thể thay đổi dùng dao loại H(SKH-2), Mã W có lắp thêm thiết bị giải nhiệt.
2/ Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Ghi chú:

YBC-5-Z290
YBC-7.5-Z290
YBC-10-Z400
YBC-15-Z400
YBC-20-Z400

YBC-30-Z515W
YBC-40-Z570W
YBC-50-Z785W
YBC-60-Z785W
YBC-75-Z785W

5
7.5
10
15
20
30
40
50
60
75

290×220
290×220
400×250
400×250
400×250
515×330
570×400
785×500
785×500
785×500

2
2
2
2
2
2
2
4
4
4

15
15
21
21
21
27
27
27
27
27

100~160
100~160
200~400
200~400
200~400
400~800
400~800

1000~1800
1000~1800
1000~1800

295
360
490
545
580
1250
1500
2800
2950
3000

99×67×109
99×67×109
111×85×122
111×85×122
111×85×122

140×106×160
150×116×208
180×142×208
180×142×208
180×142×208

ø 8
ø 8
ø 8
ø 8
ø 8
ø 8
ø 8
ø 10
ø 10
ø 10

Dòng máy Dao cố định Dao xoay động cơ
(hp)

Miệng máy
xay nhựa (mm) 

lưới lọc
(mm)

Công suất 
làm việc (kg/hr)

Trọng lượng
(kg)

Kích thước máy
(D×W×H)(cm)

Loại dao cho máy xay nguyên 
liệu nhựa cường độ lớn 

Loại dao cho máy xay nguyên 
liệu nhựa cường độ lớn 

 thủ công đưa nhựa vào bồn 
chứa nhựa. 

 thủ công đưa nhựa vào bồn 
chứa nhựa. 

tự động hút nhựa vào bồn 
chưa nhựa. 

tự động hút nhựa vào bồn 
chưa nhựa. 

Trong quá trình sản xuất có rất nhiều tình trạng xảy ra như:  tính chất hạt nhựa không đồng đều, nhiệt độ không ổn định, khiến 
cho sản phẩm có vết ố, vết xước, co rút, biến dạng, bề mặt sần sùi. Nên phải sử dụng máy xay nhựa để băm các thành phẩm không 
đạt tiêu chuẩn hoặc các phế liệu thành các hạt nhỏ hoặc lát mỏng để tái sử dụng, nâng cao được tần suất sử dụng lại hạt nhựa tái 
chế, giảm giá thành nguyên liệu và không lãng phí nguyên liệu. thích hợp dùng cho các loại nguyên liệu cứng và mềm, hạt nhựa 
dùng để làm ống, ứng dụng rộng rãi, là thiết bị không thể thiếu trong sản xuất nhựa, đồng thời tiết kiệm năng lượng và giảm lượng 
khí carbon thải ra.

Máy xay nguyên liệu nhựa mọi lúc, giảm tối thiểu sự lãng phí. có thể 
lập tức băm lượng nhựa phế số lượng ít để tái sử dụng, ngoài loại nhựa 
phế thải như ba vớ, keo đầu đuôi, cũng thích hợp băm các loại sản 
phẩm dạng ống. Máy được lắp đặt nhiều thiết bị an toàn, các hạng mục 
an toàn có bằng chứng nhận của Trung Quốc, tính năng an toàn được 
kiểm soát rất cao, đảm bảo an toàn cho người sửa chữa và sử dụng. 

Máy xay nhựa của công ty YANNBANG có bằng sáng chế về thiết kế an toàn (bằng sáng chế Trung 
Quốc ZL00820119883.8) , khi cần kiểm tra sửa chữa máy, chỉ cần cân chỉnh thời gian cho thiết bị an 
toàn, máy xay hoạt động tới thời điểm đó sẽ ngưng hoạt động, lúc này người sửa chữa có thể mở máy 
ra tiến hành vệ sinh, kiểm tra sửa chữa, bảo đảm được độ an toàn cho người sửa chữa bảo dưỡng. 

Máy xay nhựa tốc độ chậm không tạo tiếng ồn. 
Thiết kế động cơ quay chậm, giảm tiếng ồn; bằm hạt nhựa đều, không bị 
tình trạng băm sót hoặc bị bụi, thể tích máy nhỏ, không chiếm diện tích, 
giá cả phải chăng, vệ sinh đơn giản, thao tác dễ dàng an toàn. Thích hợp 
để kế bên máy ép nhựa định hình, thích hợp băm số lượng hàng ít hoặc ba 
vớ thành phẩm để tái sử dụng.

Máy xay nguyên liệu nhựa mọi lúc

loại dao máy xay nguyên 
liệu nhựa theo máy.

Máy xay nguyên liệu nhựa. 

Dao máy xay nguyên liệu 
nhựa tốc độ chậm.

YBCSS-2-255
YBCSS-3-260
YBCSS-5-345

Dòng máy động cơ Kích thước máy

2
3
5

Miệng máy 
xay nhựa 

255×230
260×255
345×310

Vòng xoay 

30
30
30

Dao cố định

2
2
2

Lưỡi dao

3
3
4

Công suất 
làm việc

5~10
8~15
10~20

Trọng lượng
(hp) (W×D×H)(cm)(mm) (RPM) (kg/hr) (kg)

240
260
290

54×40×147
54×40×147
61×50×174

1/ Chất liệu dao: SKD-11
2/ Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Ghi chú:

1/ Chất liệu dao: SKD-11hoặc SKH-2.
2/ Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Ghi chú:

YBCS-2-180
YBCS-3-180
YBCS-5-290

2
3
5

180×160
180×160
290×220

ø8
ø8
ø8

2
2
2

3
3
6

20~60
20~60
50~100

195
195
350

78×50×112
78×50×112
90×68×127

Dòng máy động cơ Kích thước máy
Miệng máy 
xay nhựa Vòng xoay Dao cố định Lưỡi dao

Công suất 
làm việc Trọng lượng

(hp) (W×D×H)(cm)(mm) (RPM) (kg/hr) (kg)



Máy trộn nguyên liệu nhựa dạng đứng 
Cánh trộn được thiết kế nhiều nhánh khác nhau có thể chạm đến mọi ngóc 
ngách trong bồn, tốc độ trộn nhanh và đều. Bên trong và ngoài máy đều được 
đánh bóng, không để lại hạt nhựa sau khi trộn, máy có phụ kèm hệ thống ngắt 
kết nối nguồn và thiết bị bảo vệ động cơ quá tải, thao tác tuyệt đối an toàn.

YBVM-50
YBVM-100
YBVM-150
YBVM-200

1.5
3

5.5
7.5

50
100
150
200

80×80×110
98×98×120

100×100×136
110×110×160

120
150
200
250

Dòng máy Công suất
(L×W×H)(cm)(kw)

Dung lượng
mỗi lần trộn

(kg)
Trọng lượng Kích thước máy. 

(kg)
Dòng máy Công suất

(L×W×H)(cm)(kw)

Dung lượng
mỗi lần trộn

(kg)
Trọng lượng Kích thước máy. 

(kg)

Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Máy trộn nguyên liệu nhựa dạng nghiêng

Máy xay nguyên liệu nhựa dạng nằm 

*Ngoài ra còn có băng tải và thiết bị phụ trợ, để biết thêm 
chi tiết quy cách sản phẩm , xin vui lòng liên hệ với công 
ty chúng tôi để được tư vấn .

Tốc độ trộn nhựa nhanh, hạt nhựa được trộn đều, máy có phụ kèm hệ thống 
ngắt kết nối nguồn và thiết bị bảo vệ động cơ quá tải, thao tác tuyệt đối an toàn. 
Bồn trộn dạng nghiêng, có thể dễ dàng xả nhựa ra ngoài, thay nhựa và vệ sinh 
rất dễ dàng.

Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

YBVRM-150 5.5 150 115×100×130230

YBVRM-100 4 100 110×92×115170

Dòng máy Công suất
(L×W×H)(cm)(kw)

Dung lượng
mỗi lần trộn

(kg)
Trọng lượng Kích thước máy. 

(kg)

Tốc độ trộn nhựa nhanh, hạt nhựa trộn đều, máy có phụ kèm hệ thống ngắt kết 
nối nguồn và thiết bị bảo vệ động cơ quá tải, thao tác tuyệt đối an toàn. Dung 
lượng trộn lớn có thể lên đến 1 tấn mỗi lần trộn, Bồn trộn dạng nghiêng, có thể 
dễ dàng xả nhựa ra ngoài, thay nhựa và vệ sinh rất dễ dàng. Có thể lắp thêm 
thiết bị gia nhiệt sử dụng tương đương thùng sấy.

Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

YBHM-100
YBHM-150
YBHM-200

2.2
4

5.5

100
150
200

111×78×127
143×80×127
150×120×135

280
350
520

Dòng máy Công suất
(L×W×H)(cm)(kw)

Dung lượng
mỗi lần trộn

(kg)
Trọng lượng Kích thước máy. 

(kg)

Tái chế nhựa ngay lập tức, tự động cấp liệu và sấy khô chỉ trong 1 bước:

Hệ thống tái chế ngay lập tức. Máy trộn nguyên liệu nhựa

Trước đây, Trong quá trình sản xuất sản phẩm có ba zớ hay nhựa đầu đuôi vì số lượng ít, nên không đem đi tái chế ngay, mà chúng 
ta chỉ có thể lựa chọn vứt đi hoặc là thu gom thành số lượng lớn rồi mới băm tái sử dụng,  những nguyên liệu chưa được xử lý 
khi tiếp xúc với bên ngoài sẽ nhiễm tạp chất và chiếm diện tích, lúc này khi muốn tái chế lại phải trải qua quá trình sàng lọc mà 
còn lọc ảnh hưởng đến độ dẻo của nhựa và kéo dài thời gian tái chế, tốn thời gian, công sức, gây ô nhiễm môi trường. Nên sử 
dụng hệ thống tái chế ngay lập tức trong quá trình sản xuất, trước khi các phế phẩm chưa bị nhiễm tạp chất, nguyên lý hoạt động 
sử dụng 1 máy bằm nhỏ để băm nhuyễn các ba zớ, nhựa đầu đuôi hoặc sản phẩm nhỏ không đạt tiêu chuẩn hay do công nhân gọt 
bị hỏng, được kiểm soát bằng van định lượng tỷ lệ, trộn đều nhựa phế và nhựa mới, không gây ảnh hưởng chất lượng sản phẩm, 
đồng thời có thể giảm thiểu nguồn nguyên liệu, hình dáng máy bằm nhỏ, không gây tiếng ồn, tiết kiệm điện năng, có thể hoạt 
trong trong 24 giờ

Hệ thống này được ví như là hệ thống tái chế tự động hóa mô hình nhỏ, máy kết hợp 4 tính năng của máy xay nguyên liệu nhựa, 
máy cấp liệu tự động, máy sấy khô nguyên liệu nhựa và van chia tỷ lệ, ngoài ra còn có thể kết hợp thêm với tay robot và băng 
tải, chức năng chủ yếu của máy là tái chế lại các ba vớ hay nhựa đầu đuôi của các thành phẩm từ máy ép nhựa, tái chế và trộn 
ngay với nhựa mới, không những không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, mà còn giảm được chi phí nguyên liệu.

1/Máy bằm hoạt động êm không gây tiếng ồn, phù hợp tiêu chuẩn môi trường
2/ Loại máy này thiết kế đặt biệt sử dụng máy xay nguyên liệu nhựa nhỏ, trọng lượng nhẹ, hình dạng nhỏ gọn, có thể tùy ý lắp đặt 
3/ Tỷ lệ trộn nhựa mới và nhựa cũ được kiểm soát chính xác, chất lượng được đảm bảo.
4/ Nhựa tái chế được xử lý ngay, tránh được tình trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm lãng phí nguyên liệu. 

Đặc điểm

1/ Sử dụng áp lực đưa nhựa tái chế tới bồn chứa nhựa ngay lập tức.
2/ Thiết kế tận tâm không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo chất 

lượng sản phẩm 
3/ Có bộ lọc ngay miệng xả hơi, đảm bảo môi trường làm việc được 

sạch sẽ 
4/ Thiết kế nhiều miệng xả nhựa, có thể lấy nhựa trong bồn bằng 

nhiều phương thức khác nhau 
5/ Lượng nhựa xả vào miệng xuống nhựa và chân đế điều chỉnh dựa 

vào lượng nguyên liệu mới và nguyên liệu tái chế.

Đặc điểm

Băm thành 
nhựa tái sử 
dụng

Van tỷ lệ trộn 
đều hạt nhựa 
mới và cũ

Máy cấp liệu hút nhựa 
đã trộn vào bồn nhựa 
sau đó tự động chảy 
xuống bồn sấy nhựa.

Sau khi tái 
chế có thể 
trực tiếp đưa 
vào sản xuất.

Tự động/ thủ công 
vận chuyển ba vớ, 
nhựa đầu đuôi vào 
miệng máy băm nhựa

Bộ lọc tái chế ngay lập tức.

Sử dụng áp suất tăng luồng hơi trong ống, nhanh chóng đưa nhựa 
tái chế vào bồn chứa nguyên liệu, áp suất sử dụng là 4~6Kgf/cm²

YANN BANG



Máy trộn nguyên liệu nhựa dạng đứng 
Cánh trộn được thiết kế nhiều nhánh khác nhau có thể chạm đến mọi ngóc 
ngách trong bồn, tốc độ trộn nhanh và đều. Bên trong và ngoài máy đều được 
đánh bóng, không để lại hạt nhựa sau khi trộn, máy có phụ kèm hệ thống ngắt 
kết nối nguồn và thiết bị bảo vệ động cơ quá tải, thao tác tuyệt đối an toàn.

YBVM-50
YBVM-100
YBVM-150
YBVM-200

1.5
3

5.5
7.5

50
100
150
200

80×80×110
98×98×120

100×100×136
110×110×160

120
150
200
250

Dòng máy Công suất
(L×W×H)(cm)(kw)

Dung lượng
mỗi lần trộn

(kg)
Trọng lượng Kích thước máy. 

(kg)
Dòng máy Công suất

(L×W×H)(cm)(kw)

Dung lượng
mỗi lần trộn

(kg)
Trọng lượng Kích thước máy. 

(kg)

Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Máy trộn nguyên liệu nhựa dạng nghiêng

Máy xay nguyên liệu nhựa dạng nằm 

*Ngoài ra còn có băng tải và thiết bị phụ trợ, để biết thêm 
chi tiết quy cách sản phẩm , xin vui lòng liên hệ với công 
ty chúng tôi để được tư vấn .

Tốc độ trộn nhựa nhanh, hạt nhựa được trộn đều, máy có phụ kèm hệ thống 
ngắt kết nối nguồn và thiết bị bảo vệ động cơ quá tải, thao tác tuyệt đối an toàn. 
Bồn trộn dạng nghiêng, có thể dễ dàng xả nhựa ra ngoài, thay nhựa và vệ sinh 
rất dễ dàng.

Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

YBVRM-150 5.5 150 115×100×130230

YBVRM-100 4 100 110×92×115170

Dòng máy Công suất
(L×W×H)(cm)(kw)

Dung lượng
mỗi lần trộn

(kg)
Trọng lượng Kích thước máy. 

(kg)

Tốc độ trộn nhựa nhanh, hạt nhựa trộn đều, máy có phụ kèm hệ thống ngắt kết 
nối nguồn và thiết bị bảo vệ động cơ quá tải, thao tác tuyệt đối an toàn. Dung 
lượng trộn lớn có thể lên đến 1 tấn mỗi lần trộn, Bồn trộn dạng nghiêng, có thể 
dễ dàng xả nhựa ra ngoài, thay nhựa và vệ sinh rất dễ dàng. Có thể lắp thêm 
thiết bị gia nhiệt sử dụng tương đương thùng sấy.

Ghi chú: Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

YBHM-100
YBHM-150
YBHM-200

2.2
4

5.5

100
150
200

111×78×127
143×80×127
150×120×135

280
350
520

Dòng máy Công suất
(L×W×H)(cm)(kw)

Dung lượng
mỗi lần trộn

(kg)
Trọng lượng Kích thước máy. 

(kg)

Tái chế nhựa ngay lập tức, tự động cấp liệu và sấy khô chỉ trong 1 bước:

Hệ thống tái chế ngay lập tức. Máy trộn nguyên liệu nhựa

Trước đây, Trong quá trình sản xuất sản phẩm có ba zớ hay nhựa đầu đuôi vì số lượng ít, nên không đem đi tái chế ngay, mà chúng 
ta chỉ có thể lựa chọn vứt đi hoặc là thu gom thành số lượng lớn rồi mới băm tái sử dụng,  những nguyên liệu chưa được xử lý 
khi tiếp xúc với bên ngoài sẽ nhiễm tạp chất và chiếm diện tích, lúc này khi muốn tái chế lại phải trải qua quá trình sàng lọc mà 
còn lọc ảnh hưởng đến độ dẻo của nhựa và kéo dài thời gian tái chế, tốn thời gian, công sức, gây ô nhiễm môi trường. Nên sử 
dụng hệ thống tái chế ngay lập tức trong quá trình sản xuất, trước khi các phế phẩm chưa bị nhiễm tạp chất, nguyên lý hoạt động 
sử dụng 1 máy bằm nhỏ để băm nhuyễn các ba zớ, nhựa đầu đuôi hoặc sản phẩm nhỏ không đạt tiêu chuẩn hay do công nhân gọt 
bị hỏng, được kiểm soát bằng van định lượng tỷ lệ, trộn đều nhựa phế và nhựa mới, không gây ảnh hưởng chất lượng sản phẩm, 
đồng thời có thể giảm thiểu nguồn nguyên liệu, hình dáng máy bằm nhỏ, không gây tiếng ồn, tiết kiệm điện năng, có thể hoạt 
trong trong 24 giờ

Hệ thống này được ví như là hệ thống tái chế tự động hóa mô hình nhỏ, máy kết hợp 4 tính năng của máy xay nguyên liệu nhựa, 
máy cấp liệu tự động, máy sấy khô nguyên liệu nhựa và van chia tỷ lệ, ngoài ra còn có thể kết hợp thêm với tay robot và băng 
tải, chức năng chủ yếu của máy là tái chế lại các ba vớ hay nhựa đầu đuôi của các thành phẩm từ máy ép nhựa, tái chế và trộn 
ngay với nhựa mới, không những không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, mà còn giảm được chi phí nguyên liệu.

1/Máy bằm hoạt động êm không gây tiếng ồn, phù hợp tiêu chuẩn môi trường
2/ Loại máy này thiết kế đặt biệt sử dụng máy xay nguyên liệu nhựa nhỏ, trọng lượng nhẹ, hình dạng nhỏ gọn, có thể tùy ý lắp đặt 
3/ Tỷ lệ trộn nhựa mới và nhựa cũ được kiểm soát chính xác, chất lượng được đảm bảo.
4/ Nhựa tái chế được xử lý ngay, tránh được tình trạng ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm lãng phí nguyên liệu. 

Đặc điểm

1/ Sử dụng áp lực đưa nhựa tái chế tới bồn chứa nhựa ngay lập tức.
2/ Thiết kế tận tâm không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo chất 

lượng sản phẩm 
3/ Có bộ lọc ngay miệng xả hơi, đảm bảo môi trường làm việc được 

sạch sẽ 
4/ Thiết kế nhiều miệng xả nhựa, có thể lấy nhựa trong bồn bằng 

nhiều phương thức khác nhau 
5/ Lượng nhựa xả vào miệng xuống nhựa và chân đế điều chỉnh dựa 

vào lượng nguyên liệu mới và nguyên liệu tái chế.

Đặc điểm

Băm thành 
nhựa tái sử 
dụng

Van tỷ lệ trộn 
đều hạt nhựa 
mới và cũ

Máy cấp liệu hút nhựa 
đã trộn vào bồn nhựa 
sau đó tự động chảy 
xuống bồn sấy nhựa.

Sau khi tái 
chế có thể 
trực tiếp đưa 
vào sản xuất.

Tự động/ thủ công 
vận chuyển ba vớ, 
nhựa đầu đuôi vào 
miệng máy băm nhựa

Bộ lọc tái chế ngay lập tức.

Sử dụng áp suất tăng luồng hơi trong ống, nhanh chóng đưa nhựa 
tái chế vào bồn chứa nguyên liệu, áp suất sử dụng là 4~6Kgf/cm²
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YANN BANG ELECTRICAL MACHINERY CO. ,  LTD.

www.yannbang.com

Tổng công ty 
Số 26, Đường 20, Khu Công Nghiệp Thái Bình (Khu công nghiệp 
Đại Lý), Tỉnh Đài Trung, Đài Loan.
Điện Thoại :  886-4-2271-6999
Số FAX : 886-4-2271-1988

vnsales@yannbang.com

công ty liên quan
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỪA QUÁN
S8 AVIVA Residences, Duong D1, KDC Viet Sing, An 
Phú, Thuận An, Bình Dương
Điện Thoại : 0868-708-858

Thương hiệu dẫn đầu Đài Loan về thiết bị phụ 
trợ cho ngành nhựa và cao su

Cải tiến chất lượng sản phẩm 
để nâng cao cuộc sống

Hệ thống cấp liệu và 
tái chế nguyên liệu

SINCE 1974


