آلة طحن التمر مع النوى
)Recycling dates Machine. (Milling Dates & Seeds
مواصفات آلة طحن التمر مع النوى AP38
آلة مخصصة لطحن التمر مع النوى بواسـطة محاور حديدية مصممة لهذا الغرض ومثبتة بشكل مباشر على محركات مزودة بعلب
سرعة تعمل على ضبط السرعة المحددة لمحاور الدوران باإلضافة لتثبيت الحمل.

قياس اآللــة

المعدن
المحركات
علب سرعة
المحاور العلوية
المحاور السفلية
خزان التجميع
التغذية
الدهان
الطاقة اإلنتاجية
السالمة
الضمان

 110 × 115 × 120سـم
(الطول × العرض × االرتفاع)

اآللــة مصنوعة بشكل كامل من معدن الحديد بما فيها محاور الدوران.
محركان استطاعة الواحد  7.5حصان  380فولت  55دورة.
علبة سرعة لكل محرك لتثبيت الدورة RPM 55
عدد اثنان من معدن الحديد وطول إجمالي  105سم مفروز .
عدد اثنان من معدن الحديد وطول إجمالي  105سم حلزوني.
عبارة عن صينية مزودة بفتحة إلدخال التمور نحو المحاور.
مدرب.
تتم تغذية اآللة بالتمور يدوياً بواسطة عامل ّ
حراري
 500كجم  1 /ساعة.
فتحة التغذية مصممة لتسمح بمرور التمور وتمنع مالمسة أصابع العامل لمحاور الدوران.
اثنا عشرة شهر ًا من تاريخ التسليم ضد سوء التصنيع وليس سوء االستعمال.

Recycling dates Machine. ( Milling Dates & Seeds ) AP38
Designed to grind dates with seeds, by 4 axes of metal (iron processor), installed horizontally,
and adjustable according to the required degree of softness.

Dimension

Metal
Motors 2
Gearbox
Axis upper
Axis nether
Feed
capacity
safety

120 × 115 × 110 cm
(length × width × height)

Iron processor
7.5 hp. 380 volt 55 rpm.
RPM 55
Two of the metal iron and total length of 105 cm. “sorted “
Two metal iron and total length of 105 cm. “spiral “
manually
500 kg / 1 hour.
Designed to allow the passage of dates and to prevent contact with the
fingers of the Working of the axes of rotation.

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

