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Mesin Disc Mill Mesin Penepung Berkualitas

Mesin Disc Mill – Merupakan mesin yang digunakan untuk menghancurkan sekaligus
mencacah segala jenis biji-bijian menjadi tepung. Mesin pencacah ini dapat digunakan untuk
menghancurkan beragam jenis biji-bijian seperti kacang hijau, beras, jagung, merica, pala,
ketumbar dan jinten. Hingga dapat juga digunakan untuk menghancurkan cacahan kayu, batok
kelapa, jerami, sekam dan lainnya dengan mesin pencacah ini. Mesin yang PD. Karya Mitra
Usaha ini sangat cocok untuk usaha pembuatan tepung sebagai bahan baku industri makanan,
pakan ternak dan lain-lain.

Untuk produk tepung yang dihasilkan dari jagung, kacang hijau, beras dan rempah-rempah
sangat banyak dibutuhkan dalam industri pengolahan makanan dan pakan ternak. Sedangkan
untuk produk hasil dari cacahan kayu dan batok kelapa digunakan sebagai salah satu bahan
baku dalam industri pengolahan kayu dan pupuk pertanian.

Agar dapat menghasilkan produk tepung berkualitas bagus, alangkah baiknya bila semua
bahan materi yang akan dibuat tepung harus melewati tahapan pengeringan terlebih dahulu.
Tahap pengeringan ini diperlukan dan sangat penting guna mendapatkan hasil dari tepung
yang di produksi tersebut memiliki kualitas yang baik. Mesin ini sangat dianjurkan untuk para
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pengusaha industri pengolahan tepung yang memiliki banyak bahan baku dengan skala besar.

Mesin Disc Mill Cara Kerjanya

Sekarang akan kita bahas mengenai cara kerja mesin disc mill yang merupakan mesin
pembuat tepung yang modern dan canggih cara kerjanya. Cara kerja
mesin disc mill
ini menggabungkan fungsi tempaan dan fungsi giling dalam sebuah mesin. Didalam mesin
tersebut terdapat alat berupa lempengan (disc mill) yang berupa rangkaian mata pisau.
Mesin disc mill
ini bekerja dengan cara menempa dan sekaligus mencacah bahan baku sehingga menjadi
tepung dengan cara yang cepat dan lebih halus hingga didapatkan dalam satu butir tepung
berukuran 0,4 mm.

Keunggulan mesin disc mill ini cenderung lebih efektif jika digunakan pada bahan-bahan
materi yang kering seperti biji-bijian, batok kelapa, kayu dan lain-lainnya. Hasil dari tepung
halus dari biji-bijian beras, jagung dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan makanan,
sedangkan hasil dari tepung halus dari biji-bijian rempah seperti ketumbar, merica, pala, adas
dan jinten memiliki potensi yang cukup besar sebagai ladang usaha. Karena semua produk
tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga dan juga koki di
restoran dan hotel yang lebih suka memasak dengan bumbu yang praktis. Mereka tentu tidak
ingin direpotkan dengan menghaluskan sendiri bumbu-bumbu dapur tersebut tiap kali
memasak. alatpertanian.net juga menyediakan Mesin Pertanian seperti Mesin Pemanen Padi,
Mesin Bakso.
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