
 

  

 

 

  Dates Sorting Line -خط تصنيف التمور 
 
 

  AP15-1000المواصفات العامة لخط تصنيف التمور 
( )صغيرة ذات مم 17.5 عن ( )متوسطة ذات قطر يزيدمم 25 تم تصميم هذا الخط لتصنيف التمور إلى ثالثة أحجام )كبيرة ذات قطر يزيد عن

الليزر لتحديد األلوان وكميته ونسبه  استخدامهذه المرحلة تتميز بتصنيف دقيق وفعال ومجدي لحبات التمر مع خاصية  (،مم 10قطر يزيد عن 
 المئوية لكل حجم من أحجام التمور مع حساب عدد حبات التمر لكل حجم ، مع قراءة دائمة للوزن لكل حجم على حدة.

 ناقل استقبال
 سم  100 عرض×  متر 5طول 

 سم. 225ارتفاع  

 

 
 

 فاز 3فولت  380حصان  1 الموتور
 سم. 217االرتفاع × سم  150العرض اإلجمالي ×  سم 285الطول  وحدة التصنيف أبعاد

 .304ستانلس ستيل عالي الجودة من نوعية  المعدن

 3 عدد األلواح
 140 عدد أنابيب التصنيف

 مم. 15 األنبوبقطر 
 سم. 290 طول األنبوب

 وات. 375، استطاعة الموتور الواحد  موتور 4  موتورات االهتزاز

 فاز. 3فولت  380حصان  1، موتور  سم 80االرتفاع × سم  100العرض اإلجمالي × متر  5الطول  سير ناقل مخلفات

 حصان لكل سير. 1سم.(  60متر، عرض السير الواحد  8الثالث  –متر  6الثاني  –متر  3)األول  سيور ناقلة مساعدة

 تحديد الوزن التقديري لكل حجم من أحجام التمور.  –تحديد كميات حبات التمر لكل حجم  –تحديد األلوان  خاصية الليزر
 قراءة مستمرة للعملية اإلنتاجية مع استشعار األخطاء والتنبيه المباشر السمعي والبصري.  خاصية االستشعار
 إصدار أصوات تنبيه ، عند وجود أجسام غريبة عن التمور وخاصة المعادن. توقف العمل مع خاصية خاصية الطوارئ

 الطاقة اإلنتاجية للخط  

 كغ / بالساعة. 1000

 الوزن اإلجمالي للخط  

 كيلو غرام. 1950

 استطاعة الخط 

 كيلو وات ســاعي  6
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
Dates Sorting Line Specifications AP15-1000 

Designed this line, to sort of dates in three sizes (large diameter more than 25 mm) (medium with a 
diameter of more than 17.5 mm) (Small with a diameter of more than 10 mm) This line is characterized, 
sorting accurate and effectively harvest dates using laser property to determine the colors and quantity for 
each size, with the account number of dates, with a permanent reading of the weight of each size 
separately. 

Specifications 

Conveyor reception 

• Length 5 meters 

• Width 100 cm. 

• Height 225 cm. 

 

 
 

Motor 1 HP 380-volt 3 phase 

Sorting dimensions Length 285 cm. × Width 150 cm.× Height 217 cm. 

Metal Stainless steel high-quality 304. 

Stands number 3 

Pipe number 140 

Pipe Diameter 15 mm. 

Pipe length 290 cm. 

Vibration motors 4 motor, each motor 375 watts. 

Conveyor waste Length 5 M. x Width 100 cm × height 80 cm, Motor 1 HP 380 volt. 

Conveyor assistance First 3 m. - second 6 m. - third 8 m. (width of 60 cm) 1HP each conveyor. 

Laser property 
Select colors - determine the size of each of the dates - identify the estimated 
weight of each size of dates. 

Sensing property 
Read a continuous production process with direct alarm audiovisual sensor 
errors. 

Emergency property 
This feature is working on a version sounds an alert, when there are foreign 
objects on the dates such as metals. 

production capacity  1000 kg / h. 

Gross weight 1950 Kg. 

Electrical capacity 6 kilowatts 
 

   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. 


