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Mesin Disk Mill Murah - Saat ini mesin untuk membuat tepung sangat dibutuhkan, khususnya
bagi para pedagang yang menjalankan bisnis kuliner. Banyak pedagang yang sudah mengenal
tentang mesin penepung atau yang dikenal juga dengan nama mesin disk mill. Disk mill
merupakan suatu mesin penepung di mana fungsinya untuk menggiling berbagai macam
biji-bijian sehingga menjadi halus seperti tepung. Mesin satu ini sangat dibutuhkan oleh banyak
pabrik di sektor industri pakan. Karena ada banyak sekali kelebihan mesin disk mill
dibandingkan menggunakan tenaga manusia.

Kelebihan Mesin Disk Mill
Penggunaan mesin kini sangat diutamakan karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan
menggunakan tenaga manusia. Lalu mengapa mesin disk mill sangat dibutuhkan dan apa saja
kelebihannya? Berikut ini penjelasannya.

1. Mudah
Banyak pabrik yang sudah menggunakan mesin ini untuk mendapatkan tepung yang
berkualitas baik. Tidak hanya itu dengan menggunakan mesin ini maka proses produksi
menjadi lebih mudah dan efisien. Sehingga adanya mesin penepung ini dapat mempermudah
pabrik dalam proses produksinya.

2. Menghasilkan Tepung Dalam Jumlah Yang Lebih Besar
Dengan mesin ini para pelaku usaha, pabrik atau bahkan petani mampu membuat tepung
hingga 200 kilogram dalam satu jamnya. Maka dengan jumlah yang sangat banyak ini, dalam
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satu hari mereka dapat memenuhi kebutuhan jumlah produksi dalam angka yang besar.
Sehingga mesin ini sangat berguna sekali untuk bisnis besar maupun kecil dalam pengolahan
tepung.

3. Multi Fungsi
Mesin penepung ini dapat memproses banyak bahan, misalnya saja dari beras, kopi, biji jagung
hingga bongol jagung juga bisa di giling. Maka mesin ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang
karena bisa mengolah berbagai jenis produk dari biji yang diinginkan. Layaknya mesin yang di
gunakan di
alat
pertambangan
dan
rumah potong hewan

4. Menghemat Waktu Dan Tenaga
Bila menggunakan tenaga manusia untuk membuat tepung, tentunya membutuhkan tenaga
yang ekstra dan waktu yang banyak. Hal ini dikarenakan jika diolah sendiri maka harus
menggunakan tangan manual dan lebih susah. Namun dengan menggunakan mesin penepung
ini menjadi solusi yang tepat karena bisa meringankan dan mempermudah dalam pembuatan
tepung.

5. Mudah Mengatur Diameter Tepung
Mesin penepung juga memiliki saringan standar yang dapat diatur untuk membuat tepung.
Sehingga ketipisan dan diameter dari tepung bisa disesuaikan dengan kebutuhan anda. mesin
ini sangat fleksibel dan mudah digunakan oleh siapa saja. Jadi jangan khawatir untuk
menggunakan mesin penepung agar pekerjaan anda bisa terselesaikan dengan cepat.

6. Awet
Meskipun harga dari mesin tidak murah, namun sesuai karena mesin ini tergolong sangat awet.
Sehingga modal awal untuk pembelian mesin akan bisa kembali setelah itu. Mesin ini dapat
bertahan dalam hitungan tahun jadi bukan barang yang langsung rusak.

Kualitas biji-bijian yang dihaluskan menggunakan mesin penepung sangat bagus dibandingkan
dilakukan secara manual. Apakah anda ingin memiliki mesin yang sangat bermanfaat ini?
karena keunggulan yang dimilikinya mampu membantu meningkatkan kualitas produksi dari
usaha anda dan dapat menghemat anggaran dana dan tenaga yang dimiliki.

2/3

Mesin Disk Mill Murah Tentunya Berkualitas

Bagi anda yang tertarik menggunakan mesin ini, maka anda bisa mendapatkannya lewat alatpe
rtanian
. dengan memilih
alatpertanian
maka anda bisa mendapatkan mesin penepung dengan kualitas yang bagus dan baik. Semua
pekerjaan anda bisa terselesaikan dengan mudah dan cepat, serta tidak membutuhkan tenaga
yang besar lagi. Anda bisa menggunakan tenaga dan waktu untuk melakukan hal-hal lainnya
yang lebih berguna. Oleh karena itu segera hubungi
alatpertanian
.
Untuk mendapatkan mesin penepung canggih ini.
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