خط غسيل وتنشيف وتعقيم التمور Washing and drying and sterilization dates Line -
المواصفات العامة لخط غسيل وتنشيف وتعقيم التمور AP7-3000

تم تصميم هذا الخط وفق المعاير العلمية المناسبة للتعامل مع محصول التمور ،الخط عبارة عن مجموعة أقسام تشكل خط متكامل لفرز وغسيل وتعقيم
وتنشيف التمور ،حيث جهز الخط بمحرك قوي لوحة تحكم رقمية شاملة لجميع خطوات المعالجة والعمل مما أكسبت خط الغسيل سهولة بالغة في التشغيل
والمراقبة ،بحيث ال يحتاج الخط سوى لعاملين فقط مهمتهم التفتيش على التمور الغير صالحة لسحبها خارج آلة الفرز.
المواصفات الفنية
الطول  1788سم × العرض اإلجمالي  120سم × االرتفاع  150سم.
األبعاد
ستانلس ستيل عالي الجودة من نوعية .304
المعدن
لدائن مخصصة للصناعات الغذائية( .العرض اإلجمالي  80سم) .
خط السير
 4.5حصان  380فولت  3فاز
المحرك
توربين هواء  1 15حصان لكل توربين مع سخانات حرارية لتسخين الهواء.
 2سخان لكل توربين ،استطاعة السخان الواحد  1000وات.
سخانات حرارية
 375وات لكل مضخة (مضخة الماء والكلور – مضخة ماء فقط – مضخة ماء وجلوكوز ).
المضخات 3
قياس الخط اإلجمالي

الطول  1815.5سم × العرض اإلجمالي  120سم × االرتفاع  150سم.

الطاقة اإلنتاجية للخط
 3000كغ  /بالساعة.
الوزن اإلجمالي للخط

 3750كيلو غرام.

استطاعة الخط 57 :كيلو وات ســاعي
معدل استهالك الماء 250 :لتر ماء 1 /ساعة

General Specifications for washing and drying and sterilization dates Line AP7-3000
Designed this line in accordance with the appropriate scientific standards for all varieties of dates, the line is
several sections, constitute a complete line of sorting, washing and sterilization and drying dates, equipped
Line powerful motors and digital controller panel , for all the work processing steps, which earned the
production line flexibility in operating, monitoring, line production needs to be two workers for monitoring and
inspection dates that are unfit for human consumption, to isolate it off the production line.
Technical Specifications:
Dimensions
Length 1788 cm. × Overall width 120 cm. × height 150 cm.
Metal
Stainless steel.
Conveyor
Dedicated Food Industries plastics. (Overall width 80 cm.)
Motor
4.5 HP 380 volt 3 phase.
Air turbine 15
1 HP per turbine with thermal heaters to heat the air.
Thermal heaters
2 heater for each turbine, the power of a single 1000-watt heater.
Pumps 3 x 375 W.
Water pump and chlorine - water pump only – water and glucose pump.
Overall dimensions of the line:

L 1815.5 cm. × W 120 cm. × H 150 cm.

Production capacity:
3000 kg. Per hour.
Gross weight of the line:

3750 Kg.

Electricity consumption: 57 Kw.
Water consumption: 250 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.

Agha Pack

