
غ 600 غ كامل الفوالذ المقاوم للصدا مسحوق تعبئة التغليف البروتين اله 300

وظيفة خصائص

 1 لدينا اله جدا سهله التشغيل ، لدينا كتيبات اللغة االنجليزيه ، وكذلك أشرطه الفيديو من عمليه
لشخص جديد الذي سيستخدم جهازنا

 2 اختبار جيد في مصنعنا ومعباه بشكل جيد للغاية ، يمكن للعميل استخدامها عندما تحصل علي الجهاز
، ال حاجه تجميع

 3 حقيبة صنع نظام مع التكنولوجيا تقسيم المحركات ، ودقه عاليه والخطا هو اقل من 0.5 مم

 4 معدات الترميز االختيارية ومع 1 إلى 3 خطوط لرقم الدفعة وتاريخ انتهاء الصالحية

  5 ويمكن تحقيق صنع الحقيبة ، وملء ، وختم ، وقطع ، والعد ، والضغط الحراري من عدد الدفعات تلقائيا
والمستقيم

  6 .يمكن حزمه مختلفه غرام مسحوق

تفاصيل الجهاز

عرض كامل







عمليه العمل

غ 600 غ كامل الفوالذ المقاوم للصدا مسحوق تعبئة التغليف 300
البروتين اله ببليلييشن
مناسبه لتغليف اللوازم الطبية واالغذيه والمعدات والجسيمات األخرى بكميات كبيره مثل الطحين ، وتدفق الملح ،
ومسحوق القهوة ، ومسحوق الحليب ، ومسحوق ماتتشا ، ومسحوق التوابل ، ومسحوق بهار الفلفل ، واآليس كريم ،
ومسحوق البروتين ، الخ

 
 
شركتنا

الشركة المحدودة لماكينات التعبئة والتغليف والتصنيع الحديثة الشاملة باكر الصناعة التي تدمج البحوث والتصنيع .1
ce والبيع. وقد مرت شركتنا
التصديق علي االتحاد األوروبي. إلى جانب ذلك ، يتم تقييم المعدات لدينا علي نطاق واسع من قبل العديد من-2
العمالء
3. من بلدان مختلفه مثل إنكلترا والمانيه وفرنسا وروسيا وأمريكا وسنغافورة
ماليزيا وجنوب افريقيا وإسرائيل وغيرها. وتستند جميع التكنولوجيات والمعدات علي
.العملية والقابلية للتطبيق ، والسعي لتحسين كفاءه اإلنتاج وخلق السور الذيق القيمة إلى اقصي حد للعمالء

عمالئنا



خدمتنا
1. مع فريق خدمه المهنية بعد البيع ، يمكننا ان نقدم لكم مع راض و  
    الخدمات التقنية بغض النظر عن البلد الذي أنت فيه.
2. اي أشرطه فيديو لتركيب اله التعبئة ، وتعديل وتحديد وصيانة
    متاحه لأي مشتري.
3. إذا كنت حصلت علي اي مشكله عند استخدام الجهاز وأشرطه الفيديو لا يمكن ان تساعد ، لدينا
    سيكون الفني فيديو الدردشة معك لإصلاح مشكلتك.
4. الضمان: 2 سنوات (الإكسسوارات الكهربائية) والحياة الحرة الصيانة الوقت.

(لاحظ: من أجل توفير التكلفة الخاصة بك ، ونحن نقدم خدمه الدردشة الفيديو المختلفة
بالنسبة لك ، ولكن إذا كنت الإصرار علي الخدمة في الجانب الآخر ، ونفقات السفر والتكاليف
الفنية سوف تدفع من قبلك.)



سعرنا
شركه فوشان المحدودة لماكينات التعبئة والتغليف ، والتي تصنع أساسا تغليف الوسائد
آلات وماكينات التغليف الاوتوماتيكيه العمودية.

أسعار المعدات تختلف من نوع آلات (النوع هو ما يصل إلى حجم 
خاصيه منتج العميل.) ومتطلبات العميل المحددة للجهاز
(الفولاذ المقاوم للصدا الكامل أو الجزئي للمعدات).

إلى جانب ذلك ، استنادا إلى العلامة التجارية اله التعبئة من مكون أساسي ، سيكون السعر
مختلفه بين الصين واليابان والمانيه.

وأخيرا ، تختلف أسعار آلات القياسية وغير القياسية أيضا.
اله القياسية عموما السعر الثابت ولكن غير القياسية واحده علي أساس
متطلبات محدده مثل طريقه التسليم ، وشكل القياس ، و
الطلب من تضخيم وانكماش ، وأسلوب صنع حقيبة ، وطريقه اللكم وكذلك
.كما الترميز وغيرها

:شحن
، وعند استلام الدفع ، سيكون تاريخ التسليم في 15-30 يوم عمل
(الخ dhl) عن طريق الجو أو البحر أو التعبير السريع
 
غ 600 غ كامل الفولاذ المقاوم للصدا مسحوق تعبئة التغليف البروتين اله 300


