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Tùy chọn

Tủ điều khiển treo ngoài Loại tủ điện thiết 
kế đơn giản 

Thùng chứa nguyên 
liệu với dung lượng lớn 

Chân đế B Thiết bị trộn nhựa BChân đế AThiết bị trộn nhựa AKết hợp chân đế 
và thiết bị trộn

Tủ điện
(dùng cho 2 loại máy ép nhựa và máy đùn)

Thiết bị tự động định lượng màu.

Tự động phối màu 
Quy trình trộn màu thủ công phải trải qua các thao tác phức tạp như đối chiếu màu, tháo lắp vệ sinh, trộn nguyên liệu, di chuyển nguyên liệu, 
ảnh hưởng đến môi trường làm việc, gây hại cho sức khỏe công nhân , thậm chí xảy ra tai nạn nghề nghiệp. Thiết bị tự động định lượng màu 
cho máy ép nhựa có thể tự động đồng bộ phân chia màu với hạt nhựa, tiết kiệm thời gian, nguyên liệu, diện tích kho, giá cả phải chăng quan 
trọng là không gây ô nhiễm môi trường.

Trộn màu chính xác:
Thiết kế chân đế (bằng sáng chế Đài Loan M336147 và Trung Quốc ZL96215963.8), có tác dụng không để hạt nhựa và hạt màu tích tụ ở miệng 
xuống nhựa và trong trục vít, máy có thể tự động định lượng chính xác màu, chất phụ gia, nguyên liệu bột trơn và 1 số thành phần chủ yếu, 
tránh được sự chênh lệch màu và lãng phí nguyên liệu, bảo đảm màu được đồng nhất trong quá trình sản xuất. Nếu lưu lượng sử dụng  dưới 
120Kg/ hr thì dùng loại đế A, nếu lưu lượng sử dụng trên 120Kg/hr thì dùng loại đế B.

Đơn giản hóa việc thay màu 
Nếu muốn thay màu cho thành phẩm chỉ cần xử lý bộ trục vít nhỏ của thiết bị định lượng màu, là có thể biến đổi lập tức trong thời gian ngắn, 
vừa tiết kiệm thời gian lại vừa tiện lợi. 

Đơn giản hóa việc thay màu 
Nếu muốn thay màu cho thành phẩm chỉ cần xử lý bộ trục vít nhỏ của thiết bị định lượng màu, là có thể biến đổi lập tức trong thời gian ngắn, 
vừa tiết kiệm thời gian lại vừa tiện lợi. 

Đặc tính kết cấu 
1/ Thiết bị được chia làm 4 bộ phận lớn: chân đế xuống nhựa, motor bơm nhựa, bồn chứa nguyên liệu và tủ điện, máy có thể trộn từ 2~5 loại 

nhựa khác nhau với tỷ lệ chính xác rất cao.
2/ Bên trong lòng máy được thiết kế đặc biệt, tính toán tỉ mỉ không góc chết, dễ dàng vệ sinh, không gặp rắc rối keo bị tồn đọng.  Vỏ motor 

bơm keo được làm bằng chất liệu gang đúc thành khối, vừa an toàn vừa đẹp mắt, bộ trụt vít và nòng được làm từ chất liệu thép crom.
3/ Không lo gặp rắc rối về biến tần. Thiết bị sử dụng động cơ phanh điện từ, khi nhận được tín hiệu ngưng, motor lập tức phanh ngay, tránh 

trường hợp motor thường quay theo quán tính, và có lắp thêm thiết bị cảm ứng điều khiển tốc độ xoay vòng(R.P.M), như vậy motor vận 
hành sẽ không chịu sự ảnh hưởng của dòng điện bên ngoài dẫn đến không ổn định, đảm bảo được tốc độ quay ổn định, vì vậy khách hàng 
có thể thêm bất cứ chất phụ gia hay màu vào đều ra sản phẩm đẹp và đồng đều

4/ Khi đã cài đặt thông số máy đùn nhựa nhưng vì nguyên nhân nào đó phải thay đổi số vòng xoay (R.P.M)của thiết bị định lượng, nó sẽ tự 
động điều chỉnh theo % R.P.M mới. 

5/Chỉ cần bỏ nguyên liệu chính và nguyên liệu màu, hạt màu hoặc các chất phụ gia khác vào thiết bị, máy tính sẽ tự động phân tích và tính toán, 
thao tác đơn giản, máy còn lắp đặt thêm bộ nhớ để lưu lại nhiều công thức phối màu khác nhau, là trợ thủ đắc lực trong sản xuất. 

6/ Đối với máy ép nhựa cấp liệu không liên tục, phải lắp thêm thiết bị tính giờ tự động, để tránh việc cấp liệu không ổn định ảnh hưởng đến 
trộn màu không đồng đều.

7/ Góc bên phải motor bơm có thiết kế miệng xả nhựa, có thể dễ dàng thay đổi màu và nguyên liệu.
8/ Nên chọn chân đế đúc nguyên khối (có chức năng chia nhựa + trộn), để trộn đều nguyên liệu chính và màu, dễ dàng vệ sinh, máy được thiết 

kế thêm miệng xả nhựa, vô cùng tiện lợi.

Đặc Điểm Đặc Điểm 

Tủ điện điều khiển thông minh

．Độ chính xác cao. Sử dụng giao diện màn hình có thể nhập số liệu trực tiếp, máy sẽ tự động tính toán, cho ra tỷ lệ chính xác cao. 
Ngoài ra khi máy ép định hình bơm thêm nguyên liệu ở đoạn ép 2 (bơm nguyên liệu màu), tránh được tình trạng màu trộn với 
nguyên liệu cho ra thành phẩm màu không đều 

．Lấy mẫu dễ dàng. Có nâng cấp thêm chức năng”lấy mẫu”, kết quả sản phẩm mẫu cũng dựa vào số liệu tỷ lệ hạt màu, rất dễ thao 
tác và mang lại hiệu quả 

．Thay màu nhanh chóng. Có chức năng “vệ sinh trục vít” rất nhanh, chỉ cần bấm nút vệ sinh trục vít thì trục vít tự động lùi về bơm 
hết nguyên liệu trong trục vít ra ngoài, việc thay màu chưa bao giờ thấy dễ dàng đến vậy 

．Bộ nhớ dung lượng cao: có chức năng tự động lưu được mở rộng với dung lượng lớn lên đến 40 công thức.

．Lai lịch của công thức. Từ công thức đã lưu trong bộ nhớ ta có  thể kiểm tra được thông tin máy ép nhựa sử dụng phương thức 
sản suất bao nhiêu lần, tổng nguyên liệu màu sử dụng hết với số lượng bao nhiêu, không cần công nhân phải tính toán, rất tiện 
ích cho nhân viên quản lý khi tính giá thành. 

．Cảnh báo sự cố. Khi máy bị sự cố, hệ thống sẽ phát tín hiệu cho đèn cảnh báo hiện thị lỗi trên màn hình , thông báo cho người sử 
dụng nhanh chóng khắc phục lỗi .

※Thiết bị định lượng lắp thêm tủ điện sử dụng giao diện tân tiến có thể tự động tính toán tỷ 
lệ chia màu, độ chính xác cao, thao tác đơn giản và rất tiện ích cho người sử dụng, có hiệu 
quả hơn đối với khách hàng sản xuất các loại sản phẩm trong suốt mà cần phối màu như 
chai lọ hoặc vật tư đóng gói. Ví dụ: hủ mỹ phẩm, bình đựng nước.

Độ chính xác cao. Sử dụng giao diện màn hình có thể nhập số liệu trực tiếp, máy sẽ tự động tính toán, cho ra tỷ lệ chính xác cao. 

Thiết bị định lượng lắp thêm tủ điện sử dụng giao diện tân tiến có thể tự động tính toán tỷ 
lệ chia màu, độ chính xác cao, thao tác đơn giản và rất tiện ích cho người sử dụng, có hiệu 
quả hơn đối với khách hàng sản xuất các loại sản phẩm trong suốt mà cần phối màu như 

Phun nhựa bằng trục vít 
/ ống liệu
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* Loại định lượng màu bằng trục vít vừa và lớn này 
thích hợp dùng cho hệ thống tự động cấp liệu.
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Phương pháp lựa cho máy

1/ Loại bơm nguyên liệu liên tục (như máy thổi chân không và máy đùn nhựa)
A= công suất máy ép định hình nhựa bơm nguyên liệu trong 1 giờ(Kg)
B= tỷ lệ phần trăm hạt màu hay chất phụ gia (%)
C= Dung lượng hạt màu (chất phụ gia) sử dụng trong 1 giờ (Kg) =AxB
Nên dựa vào công thức trên tính ra giá trị C, dựa vào bảng quy cách xem cột “lượng keo trong phạm vi cho phép”mà lựa 
chọn máy cho phù hợp 
ví dụ: A=50Kg/Hr, B= 2%, C=AxB=50*2%=1Kg/Hr, nên sử dụng máy MF-A1 là thích hợp nhất.

A= Trọng lượng của thành phẩm (bao gồm ba vớ)(Kg)
B= Tỷ lệ phần trăm hạt màu hay chất phụ gia (%)
C= Thời gian bơm nguyên liệu của mỗi khuôn.(Sec)
D= Thời gian tuần hoàn của 1 khuôn (tổng thời gian làm thành hình 1 sản phẩm) (Sec)
E= Công suất sử dụng hạt màu (chất phụ gia) trong 1 giờ (Kg)
  =A x B x (3600÷D)
F= mô phỏng lượng nguyên liệu màu (chất phụ gia) sử dụng liên tục trong 1 giờ (Kg)
  = E x D ÷C
Nên dựa vào công thức trên tính ra giá trị F, dựa vào bảng quy cách xem cột “lượng keo trong phạm vi cho phép”mà lựa 
chọn máy cho phù hợp
Ví dụ: A=0.2kg  B=2%   C= 3sec   D=12sec   E= 0.2 x 2% x (3600÷12)= 1.2kg/hr
Đối với máp ép định hình nhựa không bơm keo luên tục, nếu theo cách tính trên mỗi giờ dùng lượng màu là 1.2Kg, ta sẽ 
chọn máy MF-A1, như vậy sẽ dẫn đến tình trạng biến dạng, vì loại máy này đòi hỏi chúng ta phải có cách tính riêng: F= 
1.2 x 12÷3= 4.8kg/hr, như vậy thì ta chọn máy MF-A2 là phủ hợp nhất.

 2/ Loại không bơm nguyên liệu liên tục (dùng cho máy ép định hình)

Nguyên lý hoạt động Loại định lượng màu bằng trục vít vừa và lớn. Loại định lượng màu bằng trục vít vừa và lớn. 

Cung cấp bảng vẽ tham khảo đa dạng, thuận tiện cho khách hàng lựa chọn máy phù 
hợp với máy sấy khô nguyên liệu nhựa.

1/ Máy định lượng màu tự động và máy ép phun, máy thổi hơi chân không, máy đùn nhựa cùng lúc vận hành, nhưng đối với máy 
ép nhựa định hình, khi tín hiệu cấp nhựa  phát cho thiết bị định lượng màu, thiết bị định lượng màu khi nhận được tín hiệu thì 
cũng bắt đầu cấp nhựa, theo tốc độ khách hàng đã cài đặt với tỷ lệ chính xác cao, khi máy ép nhựa phát ra tín hiệu đã lấy đủ 
nguyên liệu, thì thiết bị định lượng màu cũng nhận được tín hiệu ngưng cung cấp nhựa (còn đối với máy thổi hơi chân không, 
máy đùn thì không có phát tín hiệu ngưng cung cấp nhựa, cho nên thiết bị định lượng sẽ lấy nhựa liên tục không ngưng), như 
vậy nếu khách hàng sử dụng cho máy thổi hay máy đùn nên chú ý cung cấp nguyên liệu màu đầy đủ, để tránh trường hợp phải 
gián đoạn ngưng máy .

2/ nếu thiết bị có lắp thêm bộ trộn keo mini (tùy chọn), thì các động cơ vận hành khác không chịu sự điều khiển của máy ép định 
hình nhựa hay thiết bị định lượng màu khi lấy nguyên liệu, mà sẽ độc lập hoạt động liên tục.

Máy tự động định lượng màu dạng cân điện tử 
Máy tự động định lượng màu dạng cân điện tử của công ty YANN BANG thiết kế 
dùng để khắc phục tình trạng hạt màu hoặc nguyên liệu tái sinh kém chất lượng dẫn 
đến chỉ số chênh lệch cao. Có thể phối với nhiều máy khác nhau tùy thuộc vào nhu 
cầu khách hàng, thiết kế dễ tháo lắp, nâng cao công việc đổi màu, vệ sinh càng dễ 
dàng hơn, không cần phải lấy mẫu hoặc cài đặt tỷ trọng, khiến cho người sử dụng 
càng an tâm và tiện lợi hơn。 

1. Phun nhựa bằng trục vít và motor dễ tháo lắp, rất tiện cho việc vệ sinh, việc thay 
màu và bảo dưỡng rất dễ dàng.

2. Bộ đế khấy trộn nhựa được đúc nguyên khối không điểm chết, không gặp rắc rối 
keo bị tồn đọng.

3. Lịch sử sản xuất ghi chép lại trọng lượng sử dụng trong quá trình sản xuất, có thể 
nắm bắt được quy trình sản xuất mọi lúc mọi nơi 

4. Phối hợp với chu kỳ tuần hoàn của máy ép nhựa, đồng thời thiết kế thêm bộ tính 
thời gian để kiểm soát lượng nguyên liệu, để tránh việc cấp liệu không ổn định 
ảnh hưởng đến trộn màu không đồng đều.

5. Bảng báo cáo theo dõi tình trạng máy. Máy có lưu sự cố hiển thị ngày giờ chính 
xác tiện cho người sửa chữa bảo dưỡng tham khảo.

6. Bộ nhớ có thể lưu được 40 bộ tài liệu, tài liệu lưu giữ công thức sản xuất hàng đặc biệt và hàng thông dụng đều có thể lưu lại, 
tìm tư liệu nhanh chóng, để tránh tình trạng nhân công phải ghi chép hoặc phải nhớ nhập lại số liệu từ đầu, giảm ít số lần sai 
sót , dễ dàng thao tác .

7. Giao diện hệ thống điều khiển sử dụng mạng lưới Ethernet và RS485 để kết nối với các máy có thương hiệu khác, có liên kết 
chức năng 4.0, rất dễ kết nối với các máy cũ có sẵn thành một để sử dụng trong sản xuấ t.
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Bảng vẽ A Bảng vẽ B

* Chọn thêm trục vít đơn 

Dòng 
máy

Điện áp  Phạm vị 
xoay

(RPM) 

Trọng lượng  một 
vòng xoay

(g/rpm)

Trọng 
lượng
(kg)

Kích thước máy
W×D×H

(cm)

Hệ thống 
liên kết 

Thích hợp dùng cho dạng 
nguyên liệu 

Dạng hạt Dạng bột 

MF-G
AC220 

1Ø 50HZ
60HZ

1~250 0.64 35 55×43×69 RS485 Đường kính <3mm
Chiều dài <3mm <2mm

YANN BANG



* Loại định lượng màu bằng trục vít vừa và lớn này 
thích hợp dùng cho hệ thống tự động cấp liệu.
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Phương pháp lựa cho máy

1/ Loại bơm nguyên liệu liên tục (như máy thổi chân không và máy đùn nhựa)
A= công suất máy ép định hình nhựa bơm nguyên liệu trong 1 giờ(Kg)
B= tỷ lệ phần trăm hạt màu hay chất phụ gia (%)
C= Dung lượng hạt màu (chất phụ gia) sử dụng trong 1 giờ (Kg) =AxB
Nên dựa vào công thức trên tính ra giá trị C, dựa vào bảng quy cách xem cột “lượng keo trong phạm vi cho phép”mà lựa 
chọn máy cho phù hợp 
ví dụ: A=50Kg/Hr, B= 2%, C=AxB=50*2%=1Kg/Hr, nên sử dụng máy MF-A1 là thích hợp nhất.

A= Trọng lượng của thành phẩm (bao gồm ba vớ)(Kg)
B= Tỷ lệ phần trăm hạt màu hay chất phụ gia (%)
C= Thời gian bơm nguyên liệu của mỗi khuôn.(Sec)
D= Thời gian tuần hoàn của 1 khuôn (tổng thời gian làm thành hình 1 sản phẩm) (Sec)
E= Công suất sử dụng hạt màu (chất phụ gia) trong 1 giờ (Kg)
  =A x B x (3600÷D)
F= mô phỏng lượng nguyên liệu màu (chất phụ gia) sử dụng liên tục trong 1 giờ (Kg)
  = E x D ÷C
Nên dựa vào công thức trên tính ra giá trị F, dựa vào bảng quy cách xem cột “lượng keo trong phạm vi cho phép”mà lựa 
chọn máy cho phù hợp
Ví dụ: A=0.2kg  B=2%   C= 3sec   D=12sec   E= 0.2 x 2% x (3600÷12)= 1.2kg/hr
Đối với máp ép định hình nhựa không bơm keo luên tục, nếu theo cách tính trên mỗi giờ dùng lượng màu là 1.2Kg, ta sẽ 
chọn máy MF-A1, như vậy sẽ dẫn đến tình trạng biến dạng, vì loại máy này đòi hỏi chúng ta phải có cách tính riêng: F= 
1.2 x 12÷3= 4.8kg/hr, như vậy thì ta chọn máy MF-A2 là phủ hợp nhất.

 2/ Loại không bơm nguyên liệu liên tục (dùng cho máy ép định hình)

Nguyên lý hoạt động Loại định lượng màu bằng trục vít vừa và lớn. Loại định lượng màu bằng trục vít vừa và lớn. 

Cung cấp bảng vẽ tham khảo đa dạng, thuận tiện cho khách hàng lựa chọn máy phù 
hợp với máy sấy khô nguyên liệu nhựa.

1/ Máy định lượng màu tự động và máy ép phun, máy thổi hơi chân không, máy đùn nhựa cùng lúc vận hành, nhưng đối với máy 
ép nhựa định hình, khi tín hiệu cấp nhựa  phát cho thiết bị định lượng màu, thiết bị định lượng màu khi nhận được tín hiệu thì 
cũng bắt đầu cấp nhựa, theo tốc độ khách hàng đã cài đặt với tỷ lệ chính xác cao, khi máy ép nhựa phát ra tín hiệu đã lấy đủ 
nguyên liệu, thì thiết bị định lượng màu cũng nhận được tín hiệu ngưng cung cấp nhựa (còn đối với máy thổi hơi chân không, 
máy đùn thì không có phát tín hiệu ngưng cung cấp nhựa, cho nên thiết bị định lượng sẽ lấy nhựa liên tục không ngưng), như 
vậy nếu khách hàng sử dụng cho máy thổi hay máy đùn nên chú ý cung cấp nguyên liệu màu đầy đủ, để tránh trường hợp phải 
gián đoạn ngưng máy .

2/ nếu thiết bị có lắp thêm bộ trộn keo mini (tùy chọn), thì các động cơ vận hành khác không chịu sự điều khiển của máy ép định 
hình nhựa hay thiết bị định lượng màu khi lấy nguyên liệu, mà sẽ độc lập hoạt động liên tục.

Máy tự động định lượng màu dạng cân điện tử 
Máy tự động định lượng màu dạng cân điện tử của công ty YANN BANG thiết kế 
dùng để khắc phục tình trạng hạt màu hoặc nguyên liệu tái sinh kém chất lượng dẫn 
đến chỉ số chênh lệch cao. Có thể phối với nhiều máy khác nhau tùy thuộc vào nhu 
cầu khách hàng, thiết kế dễ tháo lắp, nâng cao công việc đổi màu, vệ sinh càng dễ 
dàng hơn, không cần phải lấy mẫu hoặc cài đặt tỷ trọng, khiến cho người sử dụng 
càng an tâm và tiện lợi hơn。 

1. Phun nhựa bằng trục vít và motor dễ tháo lắp, rất tiện cho việc vệ sinh, việc thay 
màu và bảo dưỡng rất dễ dàng.

2. Bộ đế khấy trộn nhựa được đúc nguyên khối không điểm chết, không gặp rắc rối 
keo bị tồn đọng.

3. Lịch sử sản xuất ghi chép lại trọng lượng sử dụng trong quá trình sản xuất, có thể 
nắm bắt được quy trình sản xuất mọi lúc mọi nơi 

4. Phối hợp với chu kỳ tuần hoàn của máy ép nhựa, đồng thời thiết kế thêm bộ tính 
thời gian để kiểm soát lượng nguyên liệu, để tránh việc cấp liệu không ổn định 
ảnh hưởng đến trộn màu không đồng đều.

5. Bảng báo cáo theo dõi tình trạng máy. Máy có lưu sự cố hiển thị ngày giờ chính 
xác tiện cho người sửa chữa bảo dưỡng tham khảo.

6. Bộ nhớ có thể lưu được 40 bộ tài liệu, tài liệu lưu giữ công thức sản xuất hàng đặc biệt và hàng thông dụng đều có thể lưu lại, 
tìm tư liệu nhanh chóng, để tránh tình trạng nhân công phải ghi chép hoặc phải nhớ nhập lại số liệu từ đầu, giảm ít số lần sai 
sót , dễ dàng thao tác .

7. Giao diện hệ thống điều khiển sử dụng mạng lưới Ethernet và RS485 để kết nối với các máy có thương hiệu khác, có liên kết 
chức năng 4.0, rất dễ kết nối với các máy cũ có sẵn thành một để sử dụng trong sản xuấ t.
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Bảng vẽ A Bảng vẽ B

* Chọn thêm trục vít đơn 

Dòng 
máy

Điện áp  Phạm vị 
xoay

(RPM) 

Trọng lượng  một 
vòng xoay

(g/rpm)

Trọng 
lượng
(kg)

Kích thước máy
W×D×H

(cm)

Hệ thống 
liên kết 

Thích hợp dùng cho dạng 
nguyên liệu 

Dạng hạt Dạng bột 

MF-G
AC220 

1Ø 50HZ
60HZ

1~250 0.64 35 55×43×69 RS485 Đường kính <3mm
Chiều dài <3mm <2mm



Bảng quy cách thiết bị định lượng màu 

Loại MF-D (chế tạo nguyên khối)

Thiết bị định lượng nguyên liệu bột Thiết bị định lượng nguyên liệu bột 

Đặc điểm
1/ Thao tác đơn giản. Chỉ cần bỏ nguyên liệu chính và nguyên liệu màu, hạt màu hoặc các chất phụ gia khác vào thiết bị và chỉnh 

tỷ lệ cần chia, máy tính sẽ tự động phân tích và tính toán cho ra tốc độ xoay, máy còn lắp đặt thêm bộ nhớ có thể lưu lại nhiều 
công thức phối màu khác nhau.

2/ Có hệ nâng cấp mở rộng. , mỗi máy có thể điều khiển thao tác độc lập, máy cũng thiết kế cho nhu cầu khách hàng cần nâng 
cấp mở rộng hệ thống trong tương lai.

3/ Tính chính xác cao. Tính chính xác của thiết bị định lượng ngoại trừ tiết kiệm được nhân công, mà còn có thể tránh được tình 
trạng nhân công phối màu có sự chênh lệch và lãng phí nguyên liệu. 

Dòng máy MF-AS
MFS-AS

MF-A1
MFS-A1

MF-B3
MFS-B3

MF-B2
MFS-B2

MF-B1
MFS-B1

MF-A4
MFS-A4

MF-A3
MFS-A3

MF-A2
MFS-A2

Công suất động cơ 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.09 0.09 0.09(Kw)

ø 10×5 ø 10×10 ø 16×10 ø 16×18 ø 20×20 ø 40×32 ø 40×32 ø 40×32
ø x Pitch

Quy cách trục vít 
bơm nguyên liệu 

(mm)

0.165

1.650

0.35

3.30

1.15

11.00

1.95

19.35

3.15

31.00

23.99

230.90

47.99

499.90

- - - - - - - 93.99

999.90

-Lượng keo trong phạm 
vi cho phép (Kg/hr)

0.6 0.92 1.53 2.69 4.31 33.33 33.33 33.33Định lượng tuần hoàn 
cho 1 sản phẩm (g)

Tỷ lệ giảm tốc (B)

17 17 17 17 17 32 32 32

MIXER-BMIXER-A

0.06 0.4

17 27

25 25 12.5 12.5 12.5 12.5 6 3 30 25

Trọng lượng (Kg)

11 11 11 11 46 46 4611(L)
Dung lượng bồn chứa 
nguyên liệu 

Ghi chú: 
1/ định lượng mỗi giờ lấy tỷ trọng 0.65kg/cm³ của nguyên liệu màu làm cơ sở để tính máy hoạt động liên tục. 
2/ Thiết bị định lượng thay đổi tùy thuộc vào tỷ trọng nguyên liệu màu , độ lớn nhỏ của hạt màu, hiệu suất điện năng và tốc độ 

xoay R.P.M
3/ Lựa chọn thêm phụ kiện, máy trộn, thùng chứa nguyên liệu có lắp đặt cảnh báo khi hết nguyên liệu 
4/ Máy định lượng màu ngoại trừ có thể cung cấp phối màu cho 1 máy sử dụng, mà còn có thể sử dụng trong hệ thống cấp liệu 

trung tâm, cung cấp cho nhiều máy sử dụng 
5/ Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

1/ Chân đế và máy trộn chế tạo nguyên khối kết hợp với 
tủ điện sử dụng giao diện điều khiển HMI

2/ Đoạn sau của trục vít được thiết kế xéo để dễ dàng bơm 
keo, có thể tránh được tình trạng vướng keo.

3/ Đế xoắn ốc xuống keo được thiết kế nghiêng, có thể 
tránh được tình trạng màu lọt 
ra ngoài, cho tỷ lệ định 
lượng càng thêm chính xác 

4/ Thiết kế cổng xả nguyên 
liệu khi không sử dụng, 
giúp công việc càng 
thêm thuận lợi. 

Khách hàng có thể lựa chọn thêm chân đế và máy trộn 
được chế tạo thành nguyên khối

Dòng máy 

Công suất động cơ (Kw)

ø x Pitch

Quy cách trục vít 
bơm nguyên liệu 

(mm)

Lượng keo trong phạm 
vi cho phép (Kg/hr)

Định lượng tuần hoàn 
cho 1 sản phẩm (g)

Tỷ lệ giảm tốc (B)

Trọng lượng (Kg)

Động cơ trộn (Kw)

Tỷ lệ giảm tốc của 
động cơ trộn (B)

MF-D1

0.04

ø 18x6

0.28

2.88

-

11

MF-D2

0.04

ø 18x9

1.08

10.80

-

11

MF-D3

0.04

ø 18x18

1.68

16.78

-

11

MF-D4

0.04

ø 18x22

2.47

24.77

-

0.8 1.57 2.33 3.44

30 30 30 30

25.5 25.5 25.5 25.5

25 12.5 12.5 12.5

0.06 0.06 0.06 0.06

11(L)
Dung lượng bồn chứa 
nguyên liệu 

Loại máy này chuyên dùng cho loại nguyên liệu dạng bột phối trộn với bột màu, hạt màu, chất phụ gia hoặc các nguyên liệu cần 
phải phối màu, máy định lượng chính xác phù hợp với đơn hàng số lượng không nhiều mà đa dạng chủng loại, mỗi máy có thể 
điều khiển thao tác độc lập, máy cũng thiết kế cho nhu cầu khách hàng nâng cấp mở rộng hệ thống trong tương lai. 

Dòng máy 

Công suất động cơ (Kw)

ø x Pitch

Quy cách trục vít 
bơm nguyên liệu 

(mm)

Lượng keo trong phạm 
vi cho phép (Kg/hr)

Định lượng tuần hoàn 
cho 1 sản phẩm (g)

Tỷ lệ giảm tốc (B)

Trọng lượng (Kg)

(L)
Dung lượng bồn chứa 
nguyên liệu 

ø 12×10×2 ø 12×12×2

0.06

13 13 13 30 30

0.06 0.06 0.09 0.09 0.09 0.06 0.4

MFP-AS
MFPS-AS MIXER-BMIXER-AMFP-A1

MFPS-A1
MFP-A2

MFPS-A2
MFP-A3

MFPS-A3
MFP-A4

MFPS-A4 MFP-B

ø 12×15×2 ø 30×15×2 ø 30×30×2

50

0.223

2.23

0.533

5.33

1.15

11.5

1.53

15.3

6.01

60.1

25.66

256.6

ø 42×35×2

25 25 25 62 62 65 17 27

30 2550 25 12.5 50 25 12.5

60 60 60 90 90 90

Phun nhựa bằng trục vít

Ghi chú: 
1/ Định lượng mỗi giờ lấy tỷ trọng 0.4kg/cm³ cùa nguyên liệu màu làm cơ sở để máy hoạt động liên tục. 
2/ Thiết bị định lượng thay đổi tùy thuộc vào tỷ trọng nguyên liệu màu , độ lớn nhỏ của hạt màu, hiệu suất điện năng và tốc độ 

xoay R.P.M
3/ Lựa chọn phụ kiện đi kèm
   Máy trộn nguyên liệu: MIXER-A và MIXER-B sử dụng sau khi đã trộn màu, MIXER-K sử dụng để tránh bị nghẹt nhựa.
4/ Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

YANN BANG



Bảng quy cách thiết bị định lượng màu 

Loại MF-D (chế tạo nguyên khối)

Thiết bị định lượng nguyên liệu bột Thiết bị định lượng nguyên liệu bột 

Đặc điểm
1/ Thao tác đơn giản. Chỉ cần bỏ nguyên liệu chính và nguyên liệu màu, hạt màu hoặc các chất phụ gia khác vào thiết bị và chỉnh 

tỷ lệ cần chia, máy tính sẽ tự động phân tích và tính toán cho ra tốc độ xoay, máy còn lắp đặt thêm bộ nhớ có thể lưu lại nhiều 
công thức phối màu khác nhau.

2/ Có hệ nâng cấp mở rộng. , mỗi máy có thể điều khiển thao tác độc lập, máy cũng thiết kế cho nhu cầu khách hàng cần nâng 
cấp mở rộng hệ thống trong tương lai.

3/ Tính chính xác cao. Tính chính xác của thiết bị định lượng ngoại trừ tiết kiệm được nhân công, mà còn có thể tránh được tình 
trạng nhân công phối màu có sự chênh lệch và lãng phí nguyên liệu. 

Dòng máy MF-AS
MFS-AS

MF-A1
MFS-A1

MF-B3
MFS-B3

MF-B2
MFS-B2

MF-B1
MFS-B1

MF-A4
MFS-A4

MF-A3
MFS-A3

MF-A2
MFS-A2

Công suất động cơ 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.09 0.09 0.09(Kw)

ø 10×5 ø 10×10 ø 16×10 ø 16×18 ø 20×20 ø 40×32 ø 40×32 ø 40×32
ø x Pitch

Quy cách trục vít 
bơm nguyên liệu 

(mm)

0.165

1.650

0.35

3.30

1.15

11.00

1.95

19.35

3.15

31.00

23.99

230.90

47.99

499.90

- - - - - - - 93.99

999.90

-Lượng keo trong phạm 
vi cho phép (Kg/hr)

0.6 0.92 1.53 2.69 4.31 33.33 33.33 33.33Định lượng tuần hoàn 
cho 1 sản phẩm (g)

Tỷ lệ giảm tốc (B)

17 17 17 17 17 32 32 32

MIXER-BMIXER-A

0.06 0.4

17 27

25 25 12.5 12.5 12.5 12.5 6 3 30 25

Trọng lượng (Kg)

11 11 11 11 46 46 4611(L)
Dung lượng bồn chứa 
nguyên liệu 

Ghi chú: 
1/ định lượng mỗi giờ lấy tỷ trọng 0.65kg/cm³ của nguyên liệu màu làm cơ sở để tính máy hoạt động liên tục. 
2/ Thiết bị định lượng thay đổi tùy thuộc vào tỷ trọng nguyên liệu màu , độ lớn nhỏ của hạt màu, hiệu suất điện năng và tốc độ 

xoay R.P.M
3/ Lựa chọn thêm phụ kiện, máy trộn, thùng chứa nguyên liệu có lắp đặt cảnh báo khi hết nguyên liệu 
4/ Máy định lượng màu ngoại trừ có thể cung cấp phối màu cho 1 máy sử dụng, mà còn có thể sử dụng trong hệ thống cấp liệu 

trung tâm, cung cấp cho nhiều máy sử dụng 
5/ Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

1/ Chân đế và máy trộn chế tạo nguyên khối kết hợp với 
tủ điện sử dụng giao diện điều khiển HMI

2/ Đoạn sau của trục vít được thiết kế xéo để dễ dàng bơm 
keo, có thể tránh được tình trạng vướng keo.

3/ Đế xoắn ốc xuống keo được thiết kế nghiêng, có thể 
tránh được tình trạng màu lọt 
ra ngoài, cho tỷ lệ định 
lượng càng thêm chính xác 

4/ Thiết kế cổng xả nguyên 
liệu khi không sử dụng, 
giúp công việc càng 
thêm thuận lợi. 

Khách hàng có thể lựa chọn thêm chân đế và máy trộn 
được chế tạo thành nguyên khối

Dòng máy 

Công suất động cơ (Kw)

ø x Pitch

Quy cách trục vít 
bơm nguyên liệu 

(mm)

Lượng keo trong phạm 
vi cho phép (Kg/hr)

Định lượng tuần hoàn 
cho 1 sản phẩm (g)

Tỷ lệ giảm tốc (B)

Trọng lượng (Kg)

Động cơ trộn (Kw)

Tỷ lệ giảm tốc của 
động cơ trộn (B)

MF-D1

0.04

ø 18x6

0.28

2.88

-

11

MF-D2

0.04

ø 18x9

1.08

10.80

-

11

MF-D3

0.04

ø 18x18

1.68

16.78

-

11

MF-D4

0.04

ø 18x22

2.47

24.77

-

0.8 1.57 2.33 3.44

30 30 30 30

25.5 25.5 25.5 25.5

25 12.5 12.5 12.5

0.06 0.06 0.06 0.06

11(L)
Dung lượng bồn chứa 
nguyên liệu 

Loại máy này chuyên dùng cho loại nguyên liệu dạng bột phối trộn với bột màu, hạt màu, chất phụ gia hoặc các nguyên liệu cần 
phải phối màu, máy định lượng chính xác phù hợp với đơn hàng số lượng không nhiều mà đa dạng chủng loại, mỗi máy có thể 
điều khiển thao tác độc lập, máy cũng thiết kế cho nhu cầu khách hàng nâng cấp mở rộng hệ thống trong tương lai. 

Dòng máy 

Công suất động cơ (Kw)

ø x Pitch

Quy cách trục vít 
bơm nguyên liệu 

(mm)

Lượng keo trong phạm 
vi cho phép (Kg/hr)

Định lượng tuần hoàn 
cho 1 sản phẩm (g)

Tỷ lệ giảm tốc (B)

Trọng lượng (Kg)

(L)
Dung lượng bồn chứa 
nguyên liệu 

ø 12×10×2 ø 12×12×2

0.06

13 13 13 30 30

0.06 0.06 0.09 0.09 0.09 0.06 0.4

MFP-AS
MFPS-AS MIXER-BMIXER-AMFP-A1

MFPS-A1
MFP-A2

MFPS-A2
MFP-A3

MFPS-A3
MFP-A4

MFPS-A4 MFP-B

ø 12×15×2 ø 30×15×2 ø 30×30×2

50

0.223

2.23

0.533

5.33

1.15

11.5

1.53

15.3

6.01

60.1

25.66

256.6

ø 42×35×2

25 25 25 62 62 65 17 27

30 2550 25 12.5 50 25 12.5

60 60 60 90 90 90

Phun nhựa bằng trục vít

Ghi chú: 
1/ Định lượng mỗi giờ lấy tỷ trọng 0.4kg/cm³ cùa nguyên liệu màu làm cơ sở để máy hoạt động liên tục. 
2/ Thiết bị định lượng thay đổi tùy thuộc vào tỷ trọng nguyên liệu màu , độ lớn nhỏ của hạt màu, hiệu suất điện năng và tốc độ 

xoay R.P.M
3/ Lựa chọn phụ kiện đi kèm
   Máy trộn nguyên liệu: MIXER-A và MIXER-B sử dụng sau khi đã trộn màu, MIXER-K sử dụng để tránh bị nghẹt nhựa.
4/ Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



Hệ thống định lượng màu tự động dạng máy nhỏ gọn.

ADMX

Nguyên liệu chính: 1~3 loại, hạt màu: 1~2 loại, tổng hợp trong 6 loại 

ADMX-0100310 ADMX-0300310

100 300

12 30

115×115×160 120×120×190

240 300

ADMX-0600220

600

47

135×135×220

380

ADMX-0800310

800

60

145×145×230

470

±0.5∼1％

(kg)

(D×W×H)(cm)

(kg)

 (kg/hr)

Dòng máy

Công suất 

Số nguyên liệu có thể trộn 

Phân tích độ chính xác 

Dung lượng bồn trộn 

Kích thước máy 

Trọng lượng 

lựa chọn chức năng cho máy lớn 

Chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời máy có thể vận hành trong 24h :

Hệ thống định lượng màu sử dụng điều khiển giao diện thông minh, thao tác đơn giản, phân tích chính xác. Loại thiết bị này 
vận dụng trong các thiết bị tự động hóa có thể định lượng các loại nguyên liệu dạng bột, dạng hạt với nguyên liệu màu hoặc 
chất phụ gia, giảm tối thiểu hàng không đạt, chất lượng thành phẩm càng thêm ổn định, tiết kiệm được lượng điện năng tiêu 
thụ và nhân công, máy sử dụng chất liệu thép không gỉ mang lại vẻ đẹp mắt, độ bền cao, máy có kết cấu phân đoạn, không có 
sự tương tác gây ô nhiễm, tháo lắp dễ dàng, rất tiện cho việc vệ sinh. Giao diện màn hình, bộ điều khiển và thùng chứa nguyên 
liệu thiết kế tinh tế tỉ mỉ, không chiếm diện tích mà còn phụ kèm bánh xe dưới chân máy rất tiện cho việc di chuyển. 1 máy 
có thể cùng lúc xử lý 2 nhu cầu trộn nhựa và phối màu, có thể lắp chung với  máy ép nhựa, máy đùn nhựa giúp cho nhà xưởng 
gọn gàng hơn.

Hệ thống tự động định lượng màu theo tỷ lệ 

Bằng sáng chế Đài Loan: M296981 & M487827, bằng sáng chế Trung Quốc 2006200556615

Máy định lượng màu dạng đứng :
Có thể lắp trực tiếp lên máy, tiết kiệm diện tích. Không phải mua thêm 
máy cấp liệu rời.

Máy định lượng màu rời:
Có kèm giá đỡ, tiện cho người sử dụng bảo dưỡng và cài đặt, nhưng 
phải mua thêm máy cấp liệu rời 

Dạng dao lưỡi liềm :
● Sử dụng trục 3 đoạn dạng lưỡi liềm, để điều khiển cấp nguyên liệu nhiều hay ít.
● Sử dụng giao diện màn hình và bộ điều khiển, có thể nhập dữ liệu trực tiếp ngay trên màn hình, đạt được 

độ chính xác cao về tỷ trọng.

Dạng trục vít : 
● Phương thức cấp liệu sử dụng trục vít kèm motor sevro và bộ điều khiển sevro để diều khiển cấp liệu 

nhiều hay ít. 
● Bộ điều khiển kết hợp giao diện màn hình và PLC, màn hình sẽ phát tín hiệu cho PLC để thao tác phân 

tích cho ra độ chính xác cao. 

Đặc điểm 
• Giảm giá thành., khi sử dụng máy định lượng màu tự động dạng máy lớn,dù sử dụng dung lượng rất ít nhưng máy vẫn có thể 

định lượng chính xác hạt nhựa, bột nhựa, hạt màu hoặc chất phụ gia 

• Thao tác đơn giản, tiết kiệm nhân công. Giao diện màn hình thông minh có thể thao tác trực tiếp trên màn hình, chỉ cần nhập tỷ 
lệ trộn màu cho mỗi đơn hàng, điều chỉnh chỉ số cấp liệu, thì có thể vận hành. Có thể thông qua internet kết nối Teamviewer 
bảo dưỡng chương trình và xử lý sự cố, nâng cao năng suất, là phương thức rất kinh tế.

• Bộ phân tích tính toán liên tục theo trình tự khi gia tăng thêm nguyên liệu. Khi gia tăng thêm nguyên liệu, máy vẫn có thể định 
lượng chính xác, nhờ vào bộ phân tích tính toán liên tục theo trình tự. 

• Bảng báo cáo theo dõi tình trạng máy. Máy có lưu sự cố lỗi hiển thị ngày giờ chính xác tiện cho người sửa chữa bảo dưỡng tham 
khảo.

• Dễ dàng vệ sinh không chiếm diện tích, , máy sử dụng chất liệu thép không gỉ mang lại vẻ đẹp mắt, độ bền cao, máy có kết cấu 
phân đoạn dễ dàng tháo lắp, tiện cho việc vệ sinh.

Đặc điểm 
• Giảm giá thành. Máy được thiết kế với bộ định lượng có độ chính xác cao, 

có thể định lượng chính xác nguyên liệu dạng hạt hay bột với dung lượng 

màu và chất phụ gia.

• Thao tác đơn giản, tiết kiệm nhân công. Sử dụng giao diện tự động hóa 

thông minh, chỉ cần nhập số liệu màu với nguyên liệu, là máy có thể tự 

động phân tích, tiết kiệm được nhân công, có thể kết nối Teamviewer để 

sửa chữa hoặc giải quyết sự cố máy, nâng cao quá trình sản xuất, dễ dàng 

thao tác, giá cả phải chăng.

• Dễ dàng vệ sinh và không chiếm diện tích. Kết cấu dễ tháo lắp, tiện cho 

việc vệ sinh.

Hệ thống định lượng màu tự động dạng máy lớn 

Nguyên liệu chính: 1~4 loại, hạt màu: 1~4 loại, tổng hợp trong 8 loại 

ADMG-0100400 ADMG-0300400 ADMG-0600400

100 300 600

2.7 9 13

2.3 7.8 12.6

108×79×202 120×80×256 127×118×304

250 330 400

(kg/hr)

(kg)

(kg)

(D×W×H)(cm)

(kg)

±0.2∼0.5％

Dòng máy

Công suất 

Số nguyên liệu có thể trộn 

Phân tích độ chính xác 

Dung lượng bồn trộn 

Dung lượng bồn trộn để định lượng 

Kích thước máy 

Trọng lượng 

Ghi chú:
1/ Chú thích mã máy: ADMG- 1 2 3 4 5 6 7 , tổng cộng 7 số 

Số 1~4: Công suất lớn nhất của máy, ví dụ: 0300 có nghĩa là 300kg/hr, 1000 
có nghĩa là 1000kg/hr 

Số 5: Số lượng trục vít, có thể chọn 0~4

Số 6: Số lượng lưỡi liềm, có thể chọn 0~4

Số 7: Số lượng bộ định lượng dạng rung

Ví dụ: ADMG-0300400 có nghĩa là công suất 300kg/hr, trục vít cần dùng:4 
cây, không dùng van lưỡi liềm, không dùng bộ định lượng dạng rung

2/ Quý khách hàng xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn lựa chọn máy phù 
hợp nhất.

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

Loại dạng đứng
2 lưỡi liềm
2 trục vít

Ghi chú:
1/ Chú thích mã máy: ADMG- 1 2 3 4 5 6 7  tổng cộng 7 số 

Số 1~4: công suất lớn nhất cùa máy, ví dụ: 0300 có nghĩa là 300kg/hr, 1000 có nghĩa là 
1000kg/hr 

Số 5: số lượng định lượng loại A, có thể lựa chọn 0~5, phạm vi định lượng: 
0.18~31kg/hr

Số 6: số lượng định lượng loại B, có thể lựa chọn 0~2, phạm vi định lượng: 
12~355kg/hr

Số 7: số lượng định lượng loại C, loại quy cách đặc biệt

Ví dụ: ADMX-0100120 có nghĩa là công suất 100kg/hr, định lượng loại A: 1 cây, định 
lượng loại B: 2 cây, không dùng định lượng loại C 

2/  Quý khách hàng xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn lựa chọn máy phù hợp nhất.

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

Loại tách rời
4 trục vít

YANN BANG



Hệ thống định lượng màu tự động dạng máy nhỏ gọn.

ADMX

Nguyên liệu chính: 1~3 loại, hạt màu: 1~2 loại, tổng hợp trong 6 loại 

ADMX-0100310 ADMX-0300310

100 300

12 30

115×115×160 120×120×190

240 300

ADMX-0600220

600

47

135×135×220

380

ADMX-0800310

800

60

145×145×230

470

±0.5∼1％

(kg)

(D×W×H)(cm)

(kg)

 (kg/hr)

Dòng máy

Công suất 

Số nguyên liệu có thể trộn 

Phân tích độ chính xác 

Dung lượng bồn trộn 

Kích thước máy 

Trọng lượng 

lựa chọn chức năng cho máy lớn 

Chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời máy có thể vận hành trong 24h :

Hệ thống định lượng màu sử dụng điều khiển giao diện thông minh, thao tác đơn giản, phân tích chính xác. Loại thiết bị này 
vận dụng trong các thiết bị tự động hóa có thể định lượng các loại nguyên liệu dạng bột, dạng hạt với nguyên liệu màu hoặc 
chất phụ gia, giảm tối thiểu hàng không đạt, chất lượng thành phẩm càng thêm ổn định, tiết kiệm được lượng điện năng tiêu 
thụ và nhân công, máy sử dụng chất liệu thép không gỉ mang lại vẻ đẹp mắt, độ bền cao, máy có kết cấu phân đoạn, không có 
sự tương tác gây ô nhiễm, tháo lắp dễ dàng, rất tiện cho việc vệ sinh. Giao diện màn hình, bộ điều khiển và thùng chứa nguyên 
liệu thiết kế tinh tế tỉ mỉ, không chiếm diện tích mà còn phụ kèm bánh xe dưới chân máy rất tiện cho việc di chuyển. 1 máy 
có thể cùng lúc xử lý 2 nhu cầu trộn nhựa và phối màu, có thể lắp chung với  máy ép nhựa, máy đùn nhựa giúp cho nhà xưởng 
gọn gàng hơn.

Hệ thống tự động định lượng màu theo tỷ lệ 

Bằng sáng chế Đài Loan: M296981 & M487827, bằng sáng chế Trung Quốc 2006200556615

Máy định lượng màu dạng đứng :
Có thể lắp trực tiếp lên máy, tiết kiệm diện tích. Không phải mua thêm 
máy cấp liệu rời.

Máy định lượng màu rời:
Có kèm giá đỡ, tiện cho người sử dụng bảo dưỡng và cài đặt, nhưng 
phải mua thêm máy cấp liệu rời 

Dạng dao lưỡi liềm :
● Sử dụng trục 3 đoạn dạng lưỡi liềm, để điều khiển cấp nguyên liệu nhiều hay ít.
● Sử dụng giao diện màn hình và bộ điều khiển, có thể nhập dữ liệu trực tiếp ngay trên màn hình, đạt được 

độ chính xác cao về tỷ trọng.

Dạng trục vít : 
● Phương thức cấp liệu sử dụng trục vít kèm motor sevro và bộ điều khiển sevro để diều khiển cấp liệu 

nhiều hay ít. 
● Bộ điều khiển kết hợp giao diện màn hình và PLC, màn hình sẽ phát tín hiệu cho PLC để thao tác phân 

tích cho ra độ chính xác cao. 

Đặc điểm 
• Giảm giá thành., khi sử dụng máy định lượng màu tự động dạng máy lớn,dù sử dụng dung lượng rất ít nhưng máy vẫn có thể 

định lượng chính xác hạt nhựa, bột nhựa, hạt màu hoặc chất phụ gia 

• Thao tác đơn giản, tiết kiệm nhân công. Giao diện màn hình thông minh có thể thao tác trực tiếp trên màn hình, chỉ cần nhập tỷ 
lệ trộn màu cho mỗi đơn hàng, điều chỉnh chỉ số cấp liệu, thì có thể vận hành. Có thể thông qua internet kết nối Teamviewer 
bảo dưỡng chương trình và xử lý sự cố, nâng cao năng suất, là phương thức rất kinh tế.

• Bộ phân tích tính toán liên tục theo trình tự khi gia tăng thêm nguyên liệu. Khi gia tăng thêm nguyên liệu, máy vẫn có thể định 
lượng chính xác, nhờ vào bộ phân tích tính toán liên tục theo trình tự. 

• Bảng báo cáo theo dõi tình trạng máy. Máy có lưu sự cố lỗi hiển thị ngày giờ chính xác tiện cho người sửa chữa bảo dưỡng tham 
khảo.

• Dễ dàng vệ sinh không chiếm diện tích, , máy sử dụng chất liệu thép không gỉ mang lại vẻ đẹp mắt, độ bền cao, máy có kết cấu 
phân đoạn dễ dàng tháo lắp, tiện cho việc vệ sinh.

Đặc điểm 
• Giảm giá thành. Máy được thiết kế với bộ định lượng có độ chính xác cao, 

có thể định lượng chính xác nguyên liệu dạng hạt hay bột với dung lượng 

màu và chất phụ gia.

• Thao tác đơn giản, tiết kiệm nhân công. Sử dụng giao diện tự động hóa 

thông minh, chỉ cần nhập số liệu màu với nguyên liệu, là máy có thể tự 

động phân tích, tiết kiệm được nhân công, có thể kết nối Teamviewer để 

sửa chữa hoặc giải quyết sự cố máy, nâng cao quá trình sản xuất, dễ dàng 

thao tác, giá cả phải chăng.

• Dễ dàng vệ sinh và không chiếm diện tích. Kết cấu dễ tháo lắp, tiện cho 

việc vệ sinh.

Hệ thống định lượng màu tự động dạng máy lớn 

Nguyên liệu chính: 1~4 loại, hạt màu: 1~4 loại, tổng hợp trong 8 loại 

ADMG-0100400 ADMG-0300400 ADMG-0600400

100 300 600

2.7 9 13

2.3 7.8 12.6

108×79×202 120×80×256 127×118×304

250 330 400

(kg/hr)

(kg)

(kg)

(D×W×H)(cm)

(kg)

±0.2∼0.5％

Dòng máy

Công suất 

Số nguyên liệu có thể trộn 

Phân tích độ chính xác 

Dung lượng bồn trộn 

Dung lượng bồn trộn để định lượng 

Kích thước máy 

Trọng lượng 

Ghi chú:
1/ Chú thích mã máy: ADMG- 1 2 3 4 5 6 7 , tổng cộng 7 số 

Số 1~4: Công suất lớn nhất của máy, ví dụ: 0300 có nghĩa là 300kg/hr, 1000 
có nghĩa là 1000kg/hr 

Số 5: Số lượng trục vít, có thể chọn 0~4

Số 6: Số lượng lưỡi liềm, có thể chọn 0~4

Số 7: Số lượng bộ định lượng dạng rung

Ví dụ: ADMG-0300400 có nghĩa là công suất 300kg/hr, trục vít cần dùng:4 
cây, không dùng van lưỡi liềm, không dùng bộ định lượng dạng rung

2/ Quý khách hàng xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn lựa chọn máy phù 
hợp nhất.

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

Loại dạng đứng
2 lưỡi liềm
2 trục vít

Ghi chú:
1/ Chú thích mã máy: ADMG- 1 2 3 4 5 6 7  tổng cộng 7 số 

Số 1~4: công suất lớn nhất cùa máy, ví dụ: 0300 có nghĩa là 300kg/hr, 1000 có nghĩa là 
1000kg/hr 

Số 5: số lượng định lượng loại A, có thể lựa chọn 0~5, phạm vi định lượng: 
0.18~31kg/hr

Số 6: số lượng định lượng loại B, có thể lựa chọn 0~2, phạm vi định lượng: 
12~355kg/hr

Số 7: số lượng định lượng loại C, loại quy cách đặc biệt

Ví dụ: ADMX-0100120 có nghĩa là công suất 100kg/hr, định lượng loại A: 1 cây, định 
lượng loại B: 2 cây, không dùng định lượng loại C 

2/  Quý khách hàng xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn lựa chọn máy phù hợp nhất.

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

Loại tách rời
4 trục vít



Hệ thống định lượng màu tự động dạng máy nhỏ gọn.

ADMX

Nguyên liệu chính: 1~3 loại, hạt màu: 1~2 loại, tổng hợp trong 6 loại 

ADMX-0100310 ADMX-0300310

100 300

12 30

115×115×160 120×120×190

240 300

ADMX-0600220

600

47

135×135×220

380

ADMX-0800310

800

60

145×145×230

470

±0.5∼1％

(kg)

(D×W×H)(cm)

(kg)

 (kg/hr)

Dòng máy

Công suất 

Số nguyên liệu có thể trộn 

Phân tích độ chính xác 

Dung lượng bồn trộn 

Kích thước máy 

Trọng lượng 

lựa chọn chức năng cho máy lớn 

Chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời máy có thể vận hành trong 24h :

Hệ thống định lượng màu sử dụng điều khiển giao diện thông minh, thao tác đơn giản, phân tích chính xác. Loại thiết bị này 
vận dụng trong các thiết bị tự động hóa có thể định lượng các loại nguyên liệu dạng bột, dạng hạt với nguyên liệu màu hoặc 
chất phụ gia, giảm tối thiểu hàng không đạt, chất lượng thành phẩm càng thêm ổn định, tiết kiệm được lượng điện năng tiêu 
thụ và nhân công, máy sử dụng chất liệu thép không gỉ mang lại vẻ đẹp mắt, độ bền cao, máy có kết cấu phân đoạn, không có 
sự tương tác gây ô nhiễm, tháo lắp dễ dàng, rất tiện cho việc vệ sinh. Giao diện màn hình, bộ điều khiển và thùng chứa nguyên 
liệu thiết kế tinh tế tỉ mỉ, không chiếm diện tích mà còn phụ kèm bánh xe dưới chân máy rất tiện cho việc di chuyển. 1 máy 
có thể cùng lúc xử lý 2 nhu cầu trộn nhựa và phối màu, có thể lắp chung với  máy ép nhựa, máy đùn nhựa giúp cho nhà xưởng 
gọn gàng hơn.

Hệ thống tự động định lượng màu theo tỷ lệ 

Bằng sáng chế Đài Loan: M296981 & M487827, bằng sáng chế Trung Quốc 2006200556615

Máy định lượng màu dạng đứng :
Có thể lắp trực tiếp lên máy, tiết kiệm diện tích. Không phải mua thêm 
máy cấp liệu rời.

Máy định lượng màu rời:
Có kèm giá đỡ, tiện cho người sử dụng bảo dưỡng và cài đặt, nhưng 
phải mua thêm máy cấp liệu rời 

Dạng dao lưỡi liềm :
● Sử dụng trục 3 đoạn dạng lưỡi liềm, để điều khiển cấp nguyên liệu nhiều hay ít.
● Sử dụng giao diện màn hình và bộ điều khiển, có thể nhập dữ liệu trực tiếp ngay trên màn hình, đạt được 

độ chính xác cao về tỷ trọng.

Dạng trục vít : 
● Phương thức cấp liệu sử dụng trục vít kèm motor sevro và bộ điều khiển sevro để diều khiển cấp liệu 

nhiều hay ít. 
● Bộ điều khiển kết hợp giao diện màn hình và PLC, màn hình sẽ phát tín hiệu cho PLC để thao tác phân 

tích cho ra độ chính xác cao. 

Đặc điểm 
• Giảm giá thành., khi sử dụng máy định lượng màu tự động dạng máy lớn,dù sử dụng dung lượng rất ít nhưng máy vẫn có thể 

định lượng chính xác hạt nhựa, bột nhựa, hạt màu hoặc chất phụ gia 

• Thao tác đơn giản, tiết kiệm nhân công. Giao diện màn hình thông minh có thể thao tác trực tiếp trên màn hình, chỉ cần nhập tỷ 
lệ trộn màu cho mỗi đơn hàng, điều chỉnh chỉ số cấp liệu, thì có thể vận hành. Có thể thông qua internet kết nối Teamviewer 
bảo dưỡng chương trình và xử lý sự cố, nâng cao năng suất, là phương thức rất kinh tế.

• Bộ phân tích tính toán liên tục theo trình tự khi gia tăng thêm nguyên liệu. Khi gia tăng thêm nguyên liệu, máy vẫn có thể định 
lượng chính xác, nhờ vào bộ phân tích tính toán liên tục theo trình tự. 

• Bảng báo cáo theo dõi tình trạng máy. Máy có lưu sự cố lỗi hiển thị ngày giờ chính xác tiện cho người sửa chữa bảo dưỡng tham 
khảo.

• Dễ dàng vệ sinh không chiếm diện tích, , máy sử dụng chất liệu thép không gỉ mang lại vẻ đẹp mắt, độ bền cao, máy có kết cấu 
phân đoạn dễ dàng tháo lắp, tiện cho việc vệ sinh.

Đặc điểm 
• Giảm giá thành. Máy được thiết kế với bộ định lượng có độ chính xác cao, 

có thể định lượng chính xác nguyên liệu dạng hạt hay bột với dung lượng 

màu và chất phụ gia.

• Thao tác đơn giản, tiết kiệm nhân công. Sử dụng giao diện tự động hóa 

thông minh, chỉ cần nhập số liệu màu với nguyên liệu, là máy có thể tự 

động phân tích, tiết kiệm được nhân công, có thể kết nối Teamviewer để 

sửa chữa hoặc giải quyết sự cố máy, nâng cao quá trình sản xuất, dễ dàng 

thao tác, giá cả phải chăng.

• Dễ dàng vệ sinh và không chiếm diện tích. Kết cấu dễ tháo lắp, tiện cho 

việc vệ sinh.

Hệ thống định lượng màu tự động dạng máy lớn 

Nguyên liệu chính: 1~4 loại, hạt màu: 1~4 loại, tổng hợp trong 8 loại 

ADMG-0100400 ADMG-0300400 ADMG-0600400

100 300 600

2.7 9 13

2.3 7.8 12.6

108×79×202 120×80×256 127×118×304

250 330 400

(kg/hr)

(kg)

(kg)

(D×W×H)(cm)

(kg)

±0.2∼0.5％

Dòng máy

Công suất 

Số nguyên liệu có thể trộn 

Phân tích độ chính xác 

Dung lượng bồn trộn 

Dung lượng bồn trộn để định lượng 

Kích thước máy 

Trọng lượng 

Ghi chú:
1/ Chú thích mã máy: ADMG- 1 2 3 4 5 6 7 , tổng cộng 7 số 

Số 1~4: Công suất lớn nhất của máy, ví dụ: 0300 có nghĩa là 300kg/hr, 1000 
có nghĩa là 1000kg/hr 

Số 5: Số lượng trục vít, có thể chọn 0~4

Số 6: Số lượng lưỡi liềm, có thể chọn 0~4

Số 7: Số lượng bộ định lượng dạng rung

Ví dụ: ADMG-0300400 có nghĩa là công suất 300kg/hr, trục vít cần dùng:4 
cây, không dùng van lưỡi liềm, không dùng bộ định lượng dạng rung

2/ Quý khách hàng xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn lựa chọn máy phù 
hợp nhất.

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

Loại dạng đứng
2 lưỡi liềm
2 trục vít

Ghi chú:
1/ Chú thích mã máy: ADMG- 1 2 3 4 5 6 7  tổng cộng 7 số 

Số 1~4: công suất lớn nhất cùa máy, ví dụ: 0300 có nghĩa là 300kg/hr, 1000 có nghĩa là 
1000kg/hr 

Số 5: số lượng định lượng loại A, có thể lựa chọn 0~5, phạm vi định lượng: 
0.18~31kg/hr

Số 6: số lượng định lượng loại B, có thể lựa chọn 0~2, phạm vi định lượng: 
12~355kg/hr

Số 7: số lượng định lượng loại C, loại quy cách đặc biệt

Ví dụ: ADMX-0100120 có nghĩa là công suất 100kg/hr, định lượng loại A: 1 cây, định 
lượng loại B: 2 cây, không dùng định lượng loại C 

2/  Quý khách hàng xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn lựa chọn máy phù hợp nhất.

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

Loại tách rời
4 trục vít

YANN BANG



Cấu hình tự động: bộ cấp liệu nào khi phát ra tín hiệu 
đều được kiểm soát mọi lúc.
Cấu hình bán tự động: khi máy chưa đưa vào sản xuất, 
có thể sử dụng phương thức thủ công để điều khiển thao 
tác, đảm bảo máy vận hành tốt mới đưa vào sản xuất, 

Hệ thống bao gồm trọng lượng cấp liệu, bồn trộn và xả 
nhựa, động cơ trục vít và các cài đặt khác, đồng thời 
cũng có hạn chế các tính năng khi trọng lượng thùng 
rỗng, thời gian xả liệu, thời gian cấp liệu khi chạy 
không tải, trì hoãn thời gian bồn phân tích nguyên liệu.

“Bảng cảnh báo lịch sử” sẽ cảnh báo số lần máy bị sự 
cố và ghi chép tình trạng phát sinh sự cố, phát tín hiệu 
cho đèn cảnh báo để thông báo với người sử dụng.

Bên trong thiết bị có lập trình nhiều bộ mật mã và ngày 
giờ, có thể điều chỉnh ánh sáng màn hình và lựa chọn 
ngôn ngữ ( Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung)

Phối màu, trộn liệu và cấp liệu được hoàn thành trong 1 lần. 

Sử dụng hệ thống cấp liệu cùa YANN BANG với phương thức trộn màu khép kín và các 
đường ống kín hơi để đạt được kết quả tốt nhất

Lựa chọn lắp đặt thêm hệ thống hút, giúp cho 
công việc hiệu quả hơn. 

Loại dạng đứng
4 lưỡi liềm

Giao diện điều khiển 

Thiết bị trộn màu Thiết bị định lượng 



Hệ thống trộn và phối màu

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

ISO 9001:2008品質保證
An ISO 9001:2008
Cert�ed Company

Cải tiến chất lượng sản phẩm để 
nâng cao cuộc sống

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

2019.09 H
.K.

SINCE 1974


