وحدة معجون التمر بالترطيب Dates Paste Unit -
AP2-250
خط معجون التمر بالترطيب  -عزل
هو عبارة عن مجموعة آليات تشكل خط لمعجون التمر بالترطيب بواسطة البخار  ،مصنوع بالكامل من معدن الستانلس الستيل (  ) 304ومجهز
بلـوحة تحكم رقمية تســيطر على جميع مراحل العمل.
المواصفات الفنية لخط المعجون
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.3
.4
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سير ناقل لمادة التمور الخام نحو وحدة الترطيب .
وحدة ترطيب التمور بواسططططططططة سطططططططير ناقل متعدد الطب ات وبطول
إجمالي  600سم × عرض  40سم
سير ناقل للتمور المرطبة نحو وحدة العزل .
وحدة عزل البذور والشوائب .
وحدة التعبئة النصف آلية بنظام التحكم الرقمي للوزن.

أبعاد وحدة إنتاج معجون التمر
 .1سير ناقل لمادة التمور الخام نحو وحدة الترطيب
طول  300سم × عرض  40سم × ارتفاع  180سم.
محرك  2حصان –  380فولت.
 .2وحدة ترطيب التمور بواسطة سير ناقل متعدد الطبقات وبطول إجمالي
 600سم × عرض  40سم.
طول  178سم × عرض  60سم × ارتفاع  197سم.
سير علوي  :طول  214سم × عرض  40سم ( .موتور  1حصان ).
سير أوسط  :طول  139سم × عرض  40سم ( .موتور  1حصان ).
سير سفلي  :طول  247سم × عرض  40سم ( .موتور  1حصان ).
 .3سير ناقل للتمور المرطبة نحو وحدة العزل .
طول  300سم × عرض  40سم × ارتفاع  175سم.
محرك  2حصان –  380فولت.

 .4وحدة عزل البذور والشوائب .
طول  145سم × عرض  99سم × ارتفاع  170سم.
حوض العزل  :طول  50سم – قطر  40سم – سماكة  3مم.
موتور  15حصان –  380فولت.

 .5وحدة التعبئة النصف آلية بنظام التحكم الرقمي للوزن.
طول  107سم × عرض  50سم × ارتفاع  80سم.
محرك  3حصان –  380فولت.

. الطاقة اإلنتاجية لخط معجون التمر بالترطيب
.  كيلو غرام معجون بالســاعة250

Dates Paste Unit. AP2-250
The production unit is a built several machines, made of metal, stainless steel, powered by a digital control
panel.
Technical Specifications:
1. Conveyor belt for the raw material dates to the
moistening unit.
2. Dates moistening unit, by multilayer conveyor
belts, total length of 600 cm × 40 cm.
3. Dates moistening unit conveyer toward
separation unit.
4. Seeds separation unit.
5. Packing semi-automatic machine, digital control
system weight.
6. Main Control Panel.
Dimensions:
1. Conveyor belt for the raw material dates to the moistening unit.
L. 300 cm. x W. 40 cm. x H. 180 cm.
Motor 2 hp. 380 V.
2. Dates moistening unit, by multilayer conveyor
belts, total length of 600 cm × 40 cm.
L. 178 cm. x W. 60 cm. x H. 197 cm.
 Upper Conveyer: L 214 cm. X 40 cm.
(Motor 1 hp. 380 V.).
 Middle Conveyer: L 139 cm. X 40 cm.
(Motor 1 hp. 380 V.).
 Bottom Conveyer: L 247 cm. X 40 cm.
(Motor 1 hp. 380 V.).
3. Dates moistening unit conveyer toward separation unit.
L. 300 cm. x W. 40 cm. x H. 175 cm.
Motor 2 hp. 380 V.

4. Seeds separation unit.
L. 145 cm. x W. 99 cm. x H. 170 cm.
Separation Tank: L 50 cm. – Diameter 40 cm.
- thickness 3 mm.
Motor 15 hp. 380 V.

5. Packing semi-automatic machine, digital control system weight.
L. 107 cm. x W. 50 cm. x H. 80 cm.
Motor 3 hp. 380 V.
Production capacity: 250 kg. Per hour.

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

