آلة التغليف بالتشكيل الحراري Thermoforming Packing Machine
آلة التغليف بالتشكيل الحراري AP37
آلة مخصصة للتعبئة والتغليف بواسطة التشكيل اآللي للعبوة والتفريغ الهوائي للمنتج  ،بحيث يتم تشكيل العبوة بواسطة الرول السفلي لآللة
مما ينتج عنه عبوة بالستيكية صالحة لتعبئة المادة بها  ،وبهذا الجزء يتم تعليب المادة استعداد ًا لوضع الغالف العلوي للعبوة بواسطة الرول
العلوي لآللـةةةةةةةة بعد سحب الهواء وتفريغ المنتجم تتم عملية تعسيم العبواج ال جزاء بواسطة سخاناج حرارية وسكين جانبية فعية  ،مما
ينتج قصاصة بالستيكية تلف عل رول النفاياج لتتجمع خارج اآللةم
المواد التي يمكن تعليبها بواسطة آلة التشكيل الحراري
التمور بأنواعه – معجون التمر – التين المجفف – اللبن الزبادي – اللحوم – و شياء خرى عديدةمممممممممم
المواصفات الميكانيكية لآللــة
300mm×240mm
طول اللحام
320±1mm
عرض الرول العلوي
0.08mm
سماكة الرول العلوي
360±1mm
عرض الرول السفلي
0.2-0.22mm
سماكة الرول السفلي
300mm
أقصى قطر للرول
100m3/h
مستوى الضخ
50pa
أقصى ضغط للمضخة
0.5-0.9Mpa
قوة ضغط الهواء
30L/min
معدل استهالك الهواء
AC380V 50Hz 3Phase
الطاقة الكهربائية
11KW
معدل استهالك الكهرباء
900KG
وزن اآللة اإلجمالي
1900mm × 850mm × 7800mm.
قياس اآللــة

Thermoforming packing machine AP37
Automatic thermoform-vacuum packing machine could thermoform the shape as packing
requirements. Then stuffing the product into the shaped below film chamber, vacuum or inflation

during the sealing box, the above & below film heating-sealing, the lateral & vertical knife divide
the product into the unit one package and unloading. The scrap collector ingathers the film scrap.
The five parts compose the automatic thermoform-vacuum packing machine. The film feeding
part, the below film forming part, the stuffing area, the vacuum & inflation, the lateral & vertical,
unloading area and the scrap collector.
The application of the automatic thermoform-vacuum packing machine.
Dates, Paste Dates, Figs, Refrigeration meat, meat product, yogurt, sea food, medicine, medical
appliance, electronic components, hardware's etc..
Main technical parameter
1. Sealing length size: 300mm×240mm
2. above film width: 320±1mm
3. above film thickness: 0.08mm
4. below film width: 360±1mm
5. below film thickness: 0.2-0.22mm
6. Maximum diameter: 300mm
7. Pumping rate: 100m3/h
8. Pump ultimate pressure: 50pa
9. Compress air pressure:0.5-0.9Mpa
10. Pneumatic consuming volume: 30L/min
11. Power supply: AC380V 50Hz 3Phase
12. Total power: 11KW
13. Total weight: 900KG
14. Dimensions: L 780 Cm. x H 190 Cm. x W 85 Cm.

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.
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