
 

  

 

 AP20 وحدة إنتاج األسمدة العضوية
Organic Fertilizer Production Unit AP20     

 

افظة على وحدة إنتاج األسمدة العضوية من مخلفات أشجار النخيل ، هذه الوحدة مهمة لتخليص المزارعين من جريد وسعف وعراجين أشجار النخيل ، للمح
   وجميع المشاريع الزراعية.سالمة البيئة واالستفادة من المنتج النهائي في تسميد أشجار النخيل 

  آلة طحن مخلفات النخيل 
  الجريد والسعف والجذوع والعراجين البالية" مخلفات أشجار النخيل "آلة مخصصة لطحن 

 االرتفاع (× العرض × الطول  سـم  ) 100×  130×  160  قياس اآللــة

 اآللــة مصنوعة بشكل كامل من معدن الحديد بما فيها محاور الدوران. المعدن

 فولت. 380حصان  5.5 –فولت  380حصان   7.5 2المحركات 

 سكاكين طولية لتقطيع المخلفات إلى أجزاء صغيرة.  المحاور العلوية

 سكاكين عرضية لطحن المخلفات إلى أجزاء ناعمة. المحاور السفلية

 تتم تغذية اآللة يدوياً بواسطة عامل مدّرب. التغذية

 حراري الدهان

 ساعة. 1كجم /  500 الطاقة اإلنتاجية

 فتحة التغذية مصممة بطريقة تمنع مالمسة أيدي العمال لمحاور الدوران. السالمة

 لمدة عامين من تاريخ التسليم ضد سوء التصنيع وليس سوء االستعمال.  الضمان
 

 
 

 مخلفات النخيل  تجانس وخلط وتخمير آلة
 مخلفات أشجار النخيل " الجريد والسعف والجذوع والعراجين البالية"  لتجانس وخلط وتخمير آلة مخصصة

 حراري - االرتفاع (× العرض × سـم  ) الطول  135×  150×  210  قياس اآللــة

 اآللــة مصنوعة بشكل كامل من معدن الحديد. والدهان المعدن

 .فولت 380حصان  10 الموتور

  نظام لولبي. أداة الخلط والتجانس

 يدوية التغذية

 وات مع نظام تحديد كمية الماء المضاف. 375 مضخة الماء

 .يوما 30كل كجم /  1645 الطاقة اإلنتاجية

 أغطية علوية محكمة اإلغالق للمساعدة في عمليات التخمير الالهوائي. أغطية علوية

 يوما. 30على مدى  للتحكم بعمليات التقليب الدوري وإضافة الماء PLCنظام مبرمج  نظام التحكم

 

 



 

  

 

 

Unit for the production of organic fertilizers from the remnants of palm trees, this unit is important for 
farmers, to get rid of the remnants of palm trees, to preserve the safety of the environment and to 
benefit from the final product in the fertilization of palm trees and all agricultural projects. 
Specifications grinding machine, palm waste  
Dedicated to grinding remnants of palm trees, "palm leaves and fronds and logs worn " 

Dimensions  Length 160 cm. x Width 130 cm. x Height 100 cm. 

Metal Completely made of iron metal, including rotational axes. 

Motors 2 7.5 HP 380 volts – 5.5 HP 380 volts  

Upper axes Longitudinal knives, for cutting waste into small parts. 

Axes lower Cross knives, to grind the waste to the smooth parts. 

Feeder The machine is fed manually by trainer worker. 

Paint Thermic 

Production capacity 500 kg / 1 hour. 

Safety Feed slot, designed in a manner to prevent contact with the hands of workers, on axis. 

Palm waste machine for homogeneity and mixing and fermentation. 
Dedicated to grinding the remnants of palm trees leaves, trunks and worn out 

Dimensions  Length 210 cm. x Width 150 cm. x Height 135 cm. 

Metal & Paint Completely made of iron metal - Thermic 

Motor 1 10 HP 380 volts. 

Mixing tool Spiral system. 

Feeder The machine is fed manually by trainer worker. 

Pump water 375 Watt, With water control system. 
Production capacity 1645 kg / every 30 days. 

Top covers Sealed doors to assist in anaerobic fermentation processes. 

Control system PLC control system operations mixing league and add water over 30 days. 
 

   Agha Pack 
 

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. 


