خط غربلة وغسيل التمور – Washing & Sifting Dates Line
المواصفات العامة لخط غربلة وغسيل التمور AP7-500SW

أجهزة متصلة تشكل خط لغربلة وغسيل التمور ،إلزالة الغبار واألتربة عن سطح حبات التمر وغسلها بالماء ،إلعادة رونقها وجعلها صالحة مناسبة
لالستهالك ،وقد صمم الخط من معدن الستانلس وزود بمحركات قوية ذات جودة عالية وبلوحة تحكم رقمية للسيطرة على جميع مراحل العمل.
المواصفات الفنية

أبعاد جهاز الغربلة

الطول  200سم × العرض  150سم × االرتفاع  110سم.

أبعاد حوض الغسيل

الطول  200سم × العرض  100سم × االرتفاع  80سم.

أبعاد ناقل الغسيل

الطول  200سم × العرض  60سم × االرتفاع  175سم.

ستانلس ستيل عالي الجودة من نوعية .304
للغربلة  375وات ×  – 2سير ناقل  1حصان.

المعدن
الموتورات 3
0.75 Kw. 380 V.
المضخات 1
قياس الخط اإلجمالي بعد التركيب
الطول  650سم × العرض  150سم × االرتفاع  175سم.
الطاقة اإلنتاجية للخط 500 :كغ  /بالساعة.
الوزن اإلجمالي للخط 1780 :كيلو غرام.
استطاعة الخط 1.5 :كيلو وات ســاعي
معدل استهالك الماء 100 :لتر ماء 1 /ساعة.

General Specifications AP7-500SW
Devices connected to form a line for sifting and washing Dates, to remove dust and dirt from the dates,
washed with water, to restore Dates luster and make it valid suitable for consumption, has been designed
line of stainless metal and provided powerful motors and high-quality digital control panel to control all
stages of work.
Technical Specifications

Sifting device dimensions

H 200cm. x W 150cm. × H 110cm.

Washtub dimensions

Height 200cm.× width 100cm.× height 80cm.

Washing conveyor
dimensions

H 200cm.× W 60cm.× H 175cm.

Metal
Stainless steel high-quality quality 304.
Motors 3
Sifting of 375 watts × 2 - Conveyor 1 hp.
Pump 1
0.75 Kw. 380 V.
Total measuring line after installation
Height 650cm.x Width 150cm.× Height 175cm
Production capacity of the line: 500 kg / hour.
Gross weight of the line: 1780 kg
Electricity consumption: 1.5 kilowatt-hours
Water consumption: 100 liters of water / 1 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 changes except capacity.
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