
 

  

 

 
 

Dates Chopping Machine – آلة تقطيع التمور إلى مكعبات     
 

 

 AP17  المواصفات العامة آللة تقطيع التمور

مصممة لتقطيع التمور المجففة إلى مكعبات صغيرة وضمن أبعاد محددة ، بواسطة محاور دوران تعمل على تثبيت التمور وتقطيعها بأبعاد 
 . 304متساوية حسب الطلب ، اآللة مصنوعة بالكامل من معدن الستانلس ستيل نوعية 

 محتويات اآللــة الميكانيكية والكهربائية

 سم. 95سم وبطول إجمالي  25قطر سلندر ربر طبيعي  ❖
 سم ، تحتوي على ثقوب مستطيلة أو مربع الشكل. 95سم وبطول إجمالي  25اسطوانة معدنية قطر  ❖
 أداة تحكم ميكانيكي بحركة محاور الدوران. ❖
 أداة رش البودرة. ❖
 فرشاة تنظيف سطح األسطوانة المعدنية. ❖
 بة سرعة.دورة بالدقيقة مع عل 55 -فولت  380 -حصان  5.5محرك  ❖

 ( قابلة للتعديل حسب الطلبأبعاد التمور المقطعة: ) 

 مم.     6×  6(  : 1أسطوانة معدنية ) ➢
    مم.     8×  8(  : 2أسطوانة معدنية ) ➢
    مم. 10×  10(  : 3أسطوانة معدنية ) ➢

 قياسات اآللــة:

  سم .  120االرتفاع  :     ➢
 سم .   150الطول    :     ➢
 سم .  110العرض  :      ➢

 
 الطاقة اإلنتاجية:

  كجم بالساعة. 750

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 

General Specifications for Dates Chopping Machine  AP17 

Designed for cutting dried dates into small cubes, within specific dimensions, by Axles, working 
to install dates, cut in equal proportions, and according to demand, the machine is completely 
made of metal stainless steel quality 304. 

Mechanical and electrical contents:  

❖ Cylinder of natural rubber, diameter 25 cm total length of 95 cm. 
❖ Metal cylinder, diameter of 25 cm and a total length of 95 cm, contains a rectangular or square 

holes form. 
❖ Mechanical tool controls the movement of the rotation axes. 
❖ Sprinkle powdered tool. 
❖ Brush to clean the surface of the metal roller. 
❖ Motor 5.5 hp. - 380 volts - 55 rpm with gearbox. 

Dimensions chopped dates: (Available in different dimensions on demand.) 

 

 

❖ Metal cylinder (1): 6 × 6 mm. 
❖ Metal cylinder (2): 8 × 8 mm. 
❖ Metal cylinder (3): 10 × 10 mm.  

Dimensions of the machine: 

H. 120 cm. ~ L. 150 cm. ~ W. 110 cm. 

Production capacity: 

750 Kg. Per hour. 
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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. 


