خاصا
 مع توجيه اهتمامًا،" هي شركة إيطالية متخصصة في هندسة وإنتاج أنظمة التخزين ومصانع األعالف وخطوط اختيار البذورMulmix" مولميكس
ً
 ويتم رصد. تقوم مجموعة من التقنيين ذات خبرة عالية بقيادة مشاريع للمنشآت ودراستها بعناية لتلبية كافة احتياجاتهم.لخدمات الدعم في مرحلة ما بعد البيع
ً جميع المعدات التي يتم تصميمها وإنتاجها وإرسالها باستمرار خالل عملية اإلنتاج
 وذلك،ISO 9001: 2015 وEN 1090 وفقا لمعايير نظام إدارة الجودة
 تقوم مولميكس باالستثمار بشكل مستمر في موارد جديدة في هذا القطاع وهي قادرة على تقديم، وإيما ًنا بإمكانيات القطاع.بهدف توفير منتجات عالية الجودة
.مشاريع جاهزة لالستخدام مع تقديم الدعم لمهندسي الشركة
 وهي آالت مُصممة لتقديم "أعلى،Maxima HD  عامًا من الخبرة في مجاالت الزراعة والصناعة إلى خلق وإنتاج سلسلة ثورية من40 وقد أدت أكثر من
 مثل المطاحن وأنظمة الموانئ أو منصات، في قطاع الصناعة العالميMaxima HD  وتقدم مولميكس سلسلة خطوط.األداء" فيما يتعلق النتائج والمدة والقوة
ً
.خصيصا
حلول مصممة
 أن يتم تصميمها بشكل يوفر لعمالئها،الساعة/ متر مكعب1600  والتي تمتلك قدرة تبلغMaxima HD  يمكن آلالت.متعددة األشكال
ً
:Maxima HD  هذه هي الماكينات التي تشكل جزءًا من مشروع،بشكل أدق
) وهي مناسبة لنقل الحبوب والدقيق؛s.w o078 t/m3( الساعة/ طن600  مع سعة اعتبارية تصل إلى،MAXIMA • سيور ناقلة على شكل سالسل من سلسلة
 درجة)؛55  وهي مصممة لنقل األشياء المائلة (حتى،" مع نظام تنظيف كامل للحاويةCobra J" • سيور ناقلة على شكل سالسل من نوع كوبرا جي
 ملم؛1600 الثانية وأقصى عرض يصل إلى/ متر3  سرعة تصل إلى،الساعة/ طن1200  بقدرة تصل إلىMAXIMA HD • سيور ناقلة
.)s.w. 0.7 t/m( الساعة/ طن1000  بسعة اعتبارية تصل إلىINDUSTRIAL • رافعات على شكل كؤوس من سلسلة
ً  في نسختها القياسية من الفوالذ المجلفن والمطلي المقاوم للصدأ؛ وقد تم تصميمهاMaxima HD يمكن التزويد بآالت
2006/42/EC وفقا للتوجيه األوروبي
EC/2006/42
ً ،ATEX وفقا للتوجيه
ً أيضا
ً  وهناك.وفقا لتصنيف الموقع حيث يتم تركيبها
ً ويمكن تقديمها
.سلبية ضد االنفجار/أيضا نظم متاحة للحماية نشطة
ً ال تهتم مولميكس فقط بالتصميم واإلنتاج ولكن تعتني
،أيضا بمرحلة التجميع من خالل تقديم فريق من الخبراء والمهنيين والفنيين لإلشراف على عملية التثبيت
.وذلك إلرضاء جميع احتياجات العمالء
 أوmulmix@mulmix.info  يرجى إرسال بريد إلكتروني على، والمشاريع المستقبليةMaxima HD للحصول على معلومات تقنية مُفصلة أكثر تخص الشركة وسلسلة
www.mulmix.it زيارة موقعنا

Mulmix is an Italian company specialized in the
engineering and production of storage plants, feed
mill units and seeds selection lines with special
attention to the after-sales assistance. Experienced
technicians carry out plans for installations, carefully
studying them to satisfy all their requirements. All
the designed, produced and delivered equipment is
constantly checked following the production process
according to the EN 1090 and the ISO 9001: 2015
quality management system, in order to provide high
quality products. By believing in the potentialities of the
field, Mulmix is always investing in new resources on
site and is able to offer turnkey projects supported by
local engineers.
More than 40 years of experience in the agricultural
and industrial field, led to the creation and production
of the revolutionary Maxima HD series, machines
conceived for offering “high performances” in terms
of output, duration and capacity. Mulmix is proposing
its MaximaHD lines to the international industrial field
like oil mill industries, port facilities or multimodal
platforms. The Maxima HD machines, with capacities
up to 1600m3/h, can be customized to propose
customers tailor made solutions.
Specifically the machines involved in the Maxima
HD project are:
• MAXIMA series chain conveyors with nominal
capacities up to 600 t/h (s.w. 0.78 t/m3) suitable for
conveying cereals and flours.
• Chain conveyors Cobra “J” type with complete

cleaning of the case, designed for sizable inclined
conveying (up to 55°).
• MAXIMA HD belt conveyors with capacity up to 1.200
t/h, speed up to 3 m/s and maximum width 1600 mm.
• Bucket elevators INDUSTRIAL series with nominal
capacities up to 1.000 t/h (s.w. 0.78 t/m).
Maxima HD machines can be supplied in standard version
in galvanized steel, varnished or in stainless steel; they are
manufactured according to the 2006/42/EC directive and
can also be supplied in conformity with the ATEX Directive
according to the classification of the site in which they

Via Palladio 7 - 35010 Campo San Martino (Padova) Italy
Tel. +39 049 963 82 11 - Fax. +39 049 963 05 11
www.mulmix.it - mulmix@mulmix.info

are installed. Active/Passive protection systems against
explosion available.
Mulmix cares not only about the design and the
production but also the assembling phase by offering
expert and professional teams and technicians to
supervise the installation operations in order to fulfill
the customers’ needs.
For detailed technical information about the company,
Maxima HD and upcoming projects send an email
to mulmix@mulmix.info or visit our digital platform
www.mulmix.it
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