Dates Pitter Machines - آليات فرز النوى عن التمور
AP3-1000 آلة فرز النوى عن التمور
. مصنوعة من معدن الستانلس ستيل، آلة عالية األداء تعمل على فرز النوى عن التمور
المواصفات الفنية
 عبارة عن مسـننات متراصة فيما بينها يتخللها ســكاكين تعمل على تنظيف المسـننات وإخراج التمور بعد، اسطوانة من معدن الكروم
اسطوانة العزل
.) C30( . عزل البذور خارج اآللة
. سيكل60 – 50 ،  فولت380 ،  حصان مع علبة سرعة3.5
موتور العزل
. مقاوم لعملية الحت، اسطوانة من معدن الحديد مغطى بطبقة من المطاط أو السيلكون الغذائي
اسطوانة المطاط
.مخصص لخروج بذور التمر خارج اآللة
سير ناقل للبذور
. سيكل60 – 50 ،  فولت380 ، موتور السير الناقل ½ حصان مع علبة سرعة
أبعاد اآللة
. سم105  سم × االرتفاع110  سم × العرض130 الطول
الطاقة اإلنتاجية
. كيلو جرام بالساعة1000
وزن اآللة
. كجم325
استهالك الكهرباء
. كيلو وات3
المنشأ
تركيا
Dates Pitter Machine. AP3-1000
High-performance machine working to remove the seeds from the dates, made of stainless-steel metal.
Technical Specifications
Cylinder of Chrome, a sequential set of gears, punctuated knives working on cleaning
Insulation cylinder
gears and output of dates after the seeds isolate outside the machine. (C30).
Insulation motor
3.5 hp. with gearbox 380 volts, 50 to 60 Cycle.
Cylinder of iron metal, covered with a layer of rubber or silicon, benefit of the food
Rubber cylinder
industry, resistant to the process of erosion.
Seeds conveyer
Dedicated to exit the seeds of dates, outside the machine.
Conveyer motor
½ hp. with gearbox 380 volts, 50 to 60 Cycle.
Dimensions:
Length 130 cm. × Width 110 cm × height 105 cm.
Production capacity:
1000 Kg. Per hour
Machine weight:
325 Kg.
Electricity consumption:
3 Kw.
Origin: Turkey

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

