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 الوظيفة والخصائص
1 س الفوالذ المقاوم للصدأ للجهاز كله
2 نظام صنع األكياس المتطور والدقيق يبيّن خطأ الكيس <0.5 مم

3
مجهزة بجهاز قياس الكوب االهتزازي يمكنه ضبط سعة
التعبئة والتغليف عند تشغيل الجهاز ، والحد من فقدان المواد وتحسين
.إنتاجية

4 يمكن أن يكون العد ، صنع األكياس ، الملء ، الختم ، القطع ، التسخين ، طباعة التاريخ / الكمية
يتم تحقيقه تلقائيًا

5 يمكن تغيير معدات صنع األكياس وفًقا لمتطلبات محددة لـ
العمالء والمنتجات لضبط كمية العبوة

هوتوسP التفاصيل





28g 50g 113g 170g آلة تعبئة المكسرات والمكسرات الشركة المصنعة
آلة تعبئة التطبيق:
مناسبة لصناعات األدوية والمواد الغذائية والكيميائية وغيرها من المواد الصلبة الحبيبية مثل الفول السوداني وبذور
.البطيخ ، المكسراتوالبذور والجلوتامات أحادية الصوديوم والذرة



مواد التعبئة والتغليف
OPP / CPP ، OPP / CE ، MST / PE / PET / PE.etc فيلم مغلف ، مثل
شركتنا
Dession Packaging Machinery Co. ، Ltd هي شركة تصنيع تعبئة وتغليف حديثة شاملة تدمج
CE البحث والتصنيع والبيع. لقد مرت شركتنا على
شهادة االتحاد األوروبي. إلى جانب ذلك ، يتم تقييم معداتنا على نطاق واسع من قبل العديد من
العمالء
، من دول مختلفة مثل إنجلترا ، ألمانيا ، فرنسا ، روسيا ، أمريكا ، سنغافورة
ماليزيا وجنوب إفريقيا وإسرائيل وما إلى ذلك ، تعتمد جميع التقنيات والمعدات على



التطبيق العملي والتطبيق ، والسعي لتحسين كفاءة اإلنتاج وخلق فائض
.قيمة إلى أقصى حد للعمالء

خدمتنا
1. مع فريق خدمة ما بعد البيع المهنية ، يمكننا أن نقدم لك راضيا و
الخدمة الفنية بغض النظر عن البلد الذي أنت فيه.
2. أي أشرطة فيديو لتركيب آلة التعبئة ، وضبطها ، وإعدادها ، وصيانتها
متاح ألي مشتر.
3. إذا كان لديك أي مشكلة عند استخدام الجهاز ومقاطع الفيديو ال يمكن أن تساعد ، لدينا
سيجري الفني محادثة فيديو معك إلصالح مشكلتك.
4. الضمان: سنتان (ملحقات كهربائية) وصيانة مجانية مدى الحياة.

(مالحظة: من أجل توفير التكلفة ، نقدم لك خدمة دردشة فيديو متنوعة ، ولكن إذا أصررت على الخدمة من الخارج ،
فستدفع مصاريف السفر وتكلفة الفني.)

عمالئنا



:شحن
، عند استالم الدفع ، سيكون تاريخ التسليم في 15-30 يوم عمل
(إلخ DHL) عن طريق الجو أو البحر أو السريع
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