مصنع متكامل لمعالجة وتعليب التمور وإنتاج عجينة التمر
Dates processing factory
المواصفات العامة لمصنع متكامل لمعالجة وتعليب التمور وإنتاج عجينة التمر AP1-250DF

تم تصميم هذا المصنع خصيصا لمؤسسات الدعم الشبابي  ،الحكومية والمدنية  ،إلنشاء مصانع متكاملة واقتصادية  ،لمعالجة وتعليب
التمور وإنتاج الصناعات التحويلية  ،وإيجاد فرص عمل للشباب  ،بما يحقق طموحاتهم في امتالك مصانع خاصة بهم  ،ولتعزيز متطلبات
األسوق المحلية والخارجية المتزايدة على محصول التمور.
 .1قسم المعالجة ( غسيل وتجفيف )
األبعاد
المعدن
سير ناقل
المحرك
توربين هواء

الطول  200سم × العرض اإلجمالي  100سم × االرتفاع  200سم.
ستانلس ستيل عالي الجودة من نوعية .304
لدائن مخصصة للصناعات الغذائية ( .العرض اإلجمالي  40سم) .
 2حصان  380فولت  3فاز
 1حصان مع سخان حراري  1000وات  ،لتسخين الهواء.

المضخات 2

 375وات لكل مضخة ( مضخة الماء والكلور – مضخة ماء فقط ).

 .2مرحلة الترطيب للتمور ذات المحتوى المائي المنخفضAP9-150 .
❖ قياس اآللة 150 × 110 × 110 :سم
❖ قياس الصينية 90 × 90 :سم ( .قد يتبدل القياس دون أي إشعار مسبق للتطوير )
❖ استطاعة اآللـة 8 :صواني كل صينية تتسع لكمية  10كغ تمور .
❖ وزن اآللة 225 :كغ  ( .قد يتبدل الوزن دون أي إشعار مسبق )
وحدة الترطيب
❖ وزن الصينية 3.350 :كغ ( فارغـة ) .
❖ الوزن اإلجمالي لآللة 250 :كغ  .تقريباً ( .قد يتبدل الوزن دون أي إشعار مسبق )
❖ استهالك الطاقة 4 :كيلو وات.
❖ الطاقة اإلنتاجية 150 :كغ  /كل  60دقيقة عمل

 .3مرحلة التصنيف والتعبئة اليدوية والتغليف اآللي.
لدائن مخصصة للصناعات الغذائية  +مساند معدنية ( الطول  1000سم × عرض  30سم × ارتفاع  70سم ).
سير ناقل

آلة شرينك

الموديل
الجهد
التردد
استهالك الطاقة
كفاءة العمل
البالستيك المستخدم بالتعبئة
أقصى حجم للتعبئة
أبعاد اآللة

AP18

( آلة تغليف بالشد الحراري )

 220فولت
 60 – 50هيرتز.
 1.5أمبير –  2.5كيلو وات.
 200 – 50عبوة بالساعة.
جميع أنواع السلوفان.
الطول  55سم – العرض  45سم – االرتفاع
 17سم .
الطول  120سم – العرض  85سم – االرتفاع
 110سم .

الموديل AP35

قياسات اآللة

آلة الفاكيوم

الطاقة
شريط اللحام
عمق حجرة التفريغ
ابعاد حجرة التفريغ

تعمل على تفريغ أكياس التمور من الهواء
وإغالقها – حوض واحد فقط.
الطول  58سم – العرض  56سم – االرتفاع
 90سم .
 1حصان –  220فولت.
 45 × 1سم .
 12سم
الطول  48سم – العرض  41سم – االرتفاع
 12سم .

 .4مرحلة الصناعة التحويلية ( إنتاج عجينة التمور ).
الموديل
األبعاد
آلة فرز النوى

موتور العزل
اسطوانة المطاط
الموديل

الفرامة

األبعاد
المصفاة والسكين
الموتور

 ( AP3تعمل على فصل النوى عن التمور ).
طول  140سم × عرض  100سم × ارتفاع  105سم.
 2حصان مع علبة سرعة  380 ،فولت 60 – 50 ،
سيكل.
اسطوانة من معدن الحديد مغطى بطبقة من المطاط أو
السيلكون الغذائي  ،مقاوم لعملية الحت.
 ( AP6تعمل على فرم وتنعيم التمور المنزوعة النوى
وتحويلها لعجينة التمر ).
طول  90سم × عرض  50سم × ارتفاع  80سم.
من منشأ ايطالي  ،نوعية سلفادور  ،قياس  32الثقوب 4
مم.
 2حصان مع علبة سرعة  380 ،فولت 60 – 50 ،
سيكل.

الوزن اإلجمالي لوحدات المصنع
 4500كيلو غرام ( .قد يتبدل الوزن دون أي إشعار مسبق )
القدرة الكهربائية
 15كيلووات ســاعي
معدل استهالك الماء
 50لتر ماء 1 /ساعة
الطاقة اإلنتاجية للمصنع
 250كجم بالساعة.
بلد المنشأ
تركيا

Dates processing factory AP1-250DF
Specially designed for youth support institutions, governmental or civilian, to create an integrated and
economic factory, for Dates processing, and the creation of employment for youth, in order to achieve
their ambitions to own a special plant for them, and promote the demands of markets, both domestic
and foreign from dates.
1. Processing Section
Dimensions
Length 200 cm × 100 cm Overall width ×
height 200 cm.
Metal
Stainless steel high-quality quality of 304.
Conveyor belt
Custom Food Industries plastics. (Overall
width 40 cm.)
Motor
2 HP 380-volt 3 phase
Air turbine
1 HP with thermal heaters 1000 watt. to
warm the air.
Pumps 2

375 watts per pump.

2. Hydration Section AP9-150
1. Machine dimensions: 110 × 110 × 150
cm.
2. Tray dimensions:
90 × 90 cm.
(Measurement has changed without any
prior notice to the development).
3. Weight of the tray: 3.350 kg. (Empty).
4. Machine capacity 8 trays, each tray can
accommodate the amount of 10 kg
Section Hydration
dates.
5. Machine weight 225 kg. (May be
changed weight without any prior notice)
6. Gross weight of the machine 250 kg.
Almost. (May be changed weight without
any prior notice).
7. Energy consumption 4 Kw.
Production capacity of 150 kg / every 60
minutes of work.
3. Sorting Section
Custom Food Industries plastics + Metal table (L 1000 cm × W 30 cm × H 70 cm).
Conveyor belt
4. Section Manual packaging and automatic packaging.

Shrink Machine

Vacuum Machine

Model AP18
Voltage: 220 Volt
Frequency: 50-60 Hz.
Electricity consumption:
1.5 amp - 2.5 kW.
Work efficiency:
50-200 packets per hour.
Plastic used for packing:
All types of cellophane.
Maximum size for packaging:
L 55 cm. x W 45 cm. x H 17 cm.
The dimensions of the machine:
L120 cm. x W 85 cm. x H 110 cm
Model AP35
Machine dimensions:
L 58 cm x W 56 cm x H 90 cm
Electricity consumption:
1 hp. - 220 volts.
Welding bar: 1 × 45 cm.
Depth of the vacuum chamber: 12 cm
Dimensions of the vacuum chamber:
L 48 cm x W 41 cm. x H 12 cm.
.

5. Manufacturing Section (produce a paste of dates).

Pitter Machine

Grinder Machine

Model AP3
Dimensions:
L 140 cm x W 100 cm x H 105 cm.
Motor: 2 hp. 380-volt 3 phase.
Rubber Cylinder:
Iron cylinder of metal covered with a layer
of silicon or rubber, resistant to the process
of erosion.
Model AP6
Dimensions:
L 90 cm x W 50 cm x H 80 cm.
Perforated disc, knife: 32 X 4mm.
Motor: 2 hp. 380-volt 3 V.

Total weight
4500 kg. (May be changed weight without any prior notice)
Electrical power

15 kW
Water consumption rate
50 liters of water / 1 hour
The production capacity of the plant
250 kg per hour.
Country of Origin
Turkey

Notice
✓ Our machines designed by (Agha Pack. USA.) East Gate Mall - suite 200, CA. 92121 USA.
✓ Two-year warranty against badness composes.
✓ Dimension maybe changes except capacity.

Agha Pack

