آلة تغليف التمور األفقية – Horizontal Wrapping Machine
المواصفات الفنية آللة تغليف التمور األفقية

AP23

آلة أوتوماتيكية لتغليف التمور والعديد من الحلويات أخرى  ،اآللة سهلة التشـغيل سريعة اإلنتاج مع جـودة عالية في التغليف باإلضافة ألنها
سهلة الفك والتركيب والصيانة واآللة مصممة الستخدام أنواع عديدة من ورق التغليف  ،السلوفان والبولي بروبلين والورق المعدني والورق
المذهب.
المواصفات الفنية
بشكل يدوي أو آلية  " .حسب الطلب " ( المواصفة لآللـة تلقيم يدوي )
آلية التلقيم
اآللة مزودة بحساسات أوتوماتيكية للوقوف الفوري عند وجود خطر على أيدي العمال
آلية األمـان
شاشة تحكم تعمل باللمس مبرمجة ومتصلة عبر النت مباشرة مع الشركة المصنعة.
آلية التحكم
قوة رأس اللحام األمامي (  900 = 450 × 2واط )
آلية اللحام
قوة رأس اللحام الطولي (  300 = 150 × 4واط )
تغلف اآللة قطع بقياسات مختلفة األشكال واألوزان وباألبعاد التالية :
الطول(  40مم حتى  120مم ) العرض(  25مم حتى  60مم ) االرتفاع (  5مم حتى  55مم )  .يمكن تعديل بواسطة
قياس التغليف
الشاشة الرقمية.
من  35إلى  200قطعة في الدقيقة.
سرعة اآللة

الوزن واألبعاد

تزن اآللة 450 :كلغ
األبعاد:
• الطول  375سم
• العرض  90سم
• ارتفاع  155سم

General Description: AP23
Automatic machine for packaging dates and many other sweets, the machine is easy to operate,
fast production and easy installation and maintenance and the machine is designed to use many
types of wrapping paper, cellophane and polypropylene, paper, metal.
Specifications:
1. The principle of feed, manual or automatic. "Custom" (Specifications Manual feed machine).
2. Safety feature, automatic direct sensors to stop when there is a danger at the hands of the
workers.
3. Control feature, touch screen controller, connected directly with the manufacturer through the
net.
4. Property of welding, weld the front (2 × 450 = 900 watt), longitudinal weld (4 × 150 = 300 watt).

5. Packaging dimensions, various dimensions of shapes and weights, Length (40 mm up to 120
mm) width (25 mm to 60 mm) height (5 mm up to 55 mm). It can be modified by touch screen
controller.
6. Packing speed, from 35 to 200 pieces per minute.
7. Weight & Dimensions, machine weight 450 kg - dimensions (length 375 cm - width 90 cm - height
155 cm).

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

