
 

  

 

 

 

Hydration Dates Unit – وحدة ترطيب التمور 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9AP-150المواصفات العامة لوحدة ترطيب التمور أو معجون التمر بالبخار   
المرونة  تعمل على ترطيب التمور أو معجون التمر باستخدام بخار الماء وبطريقة علمية تحافظ على تركيبة التمور من حيث اللون والنكهة مع إكسابه

حجرة ليبدأ ثم يغلق باب ال لذلك،ة صتبدأ العملية بوضع التمور ضمن صواني مخص الطبيعية،الدائمة طيلة فترة التخزين دون المساس بمكونات التمر 
 دقيقة تتوقف اآللة تلقائياً عن العمل . 60وبعد انقضاء فترة زمنية مقدارها  عملها،

 محتويات الوحدة الكهربائية والفنية:

 كامل.في تصنيع اآللة بشكل  (304)تم استخدام معدن الستانلس ستيل  ❖
 ماء.حوض ماء يتســع لنصف متر مكعب  ❖
 وات. 4.000باستطاعة  2مشعات حرارية عدد  ❖
  ســم. 90×  90كغ / تمور وهي ضمن قياس  20تتســع الواحدة لكمية  8صواني عدد  ❖
 البكتيريا.فيوليت للقضاء على  التراأشعة  ❖
 الخزان.تحكم بمستوى الماء ضمن  ❖
 المكثفة.مسارات توجيه المياه  ❖
 التبخير.مؤشر رقمي بمستوى الحرارة ضمن حجرة  ❖

 الوحدة:أبــعاد 
 سم 170×  110×  110 ة:اآللقياس  ❑
 سم   90×  90 ة:الصينيقياس  ❑
 تمور.كغ  20صواني كل صينية تتسع لكمية  8 اآللـة:استطاعة  ❑
 كغ. 225 ة:وزن اآلل ❑
 كغ )فارغـة(. 3.350 ة:وزن الصيني ❑
 تقريباً  كغ. 250 :الوزن اإلجمالي لآللة ❑
 دقيقة عمل 60كغ / كل  150 :الطاقة اإلنتاجية ❑

 

 



 

  

 

 

 
Hydration dates unit AP9-150  

Works to hydration dates or date paste, using water vapor in a scientific way keeps the dates combination 
in terms of color and flavor with impart permanent flexibility throughout the storage period without 
compromising the components of natural dates, the process begins by entering dates within dedicated 
to it trays, then close the door of the room and start the production process, after the expiration of a 
period of time of 60 minutes the machine will automatically stop working. 

Unit Contains: 

❖ Use metal stainless steel (304) in the unit manufacturing productivity. 
❖ Water Tank Capacity 500 liters of water. 
❖ 2 thermal heaters, electric capacity of 4,000 watts. 
❖ 8 Trays each tray 20-kg / dates. 
❖ Tray dimensions 90 × 90 cm. 
❖ Ultra Violet rays to eliminate bacteria. 
❖ Control the level of water within the tank. 
❖ Digital temperature indicator. 

 

Machine dimension: 
➢ Unit dimensions: 110 × 110 × 170 cm 
➢ Tray Size: 90 × 90 cm 
➢ Capacity Unit:8 trays, each tray can 

accommodate the amount of 20 kg dates. 
➢ Unit Weight: 225 kg. 
➢ Tray weight: 3.350 kg (empty). 
➢ Gross weight of the unit:  250 kg. Nearly 
➢ Production capacity: 150 kg / every 60 min. 

 

  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. 


