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آلة تعبئة التعبئة والتغليف / Auomatic آلة تغليف أكياس الشاي الصغيرة
تكلفة اآللة وظيفة و مميزات

1 هذه اآللة عبارة عن معدات تعبئة أكياس الشاي األوتوماتيكية متعددة الوظائف
.مع نوع جديد مانع للتسرب بالحرارة

2 تم االنتهاء من تشكيل الكيس الداخلي والخارجي في نفس الوقت ، وتجنب االتصال المباشر مع
.مواد التعبئة وتحسين كفاءة العمل

3 الحقيبة الداخلية مصنوعة من ورق الترشيح مع الخيط والعالمة المرفقة ، والكيس الخارجي مصنوع من
.ورق مركب

4 أكبر ميزة هي: يمكن أن يعتمد ربط العالمات وصنع األكياس الخارجية على الكهروضوئية
.التمركز

5
يمكن تعديل سعة التعبئة والحقيبة الداخلية وحجم الكيس الخارجي بسهولة وفًقا لـ
متطلبات مختلفة من أجل تحقيق أفضل نتائج التعبئة والتغليف ، وتحسين المنتج
المظهر وتعزيز قيمة المنتج

تفاصيل الجهاز



إنتاج عملية





معدات كهربائية



آلة تعبئة آلة التعبئة والتغليف التكلفة / Auomatic آلة تغليف أكياس الشاي الصغيرة
A تطبيق
إنها مناسبة لتعبئة األكياس المزدوجة للمنتجات الحبيبية الصغيرة ، مثل أوراق الشاي ،
الشاي الطبي وشاي الرعاية الصحية.





مواد التعبئة والتغليف
ورق / بالستيك ، بالستيك / بالستيك ، بالستيك / ألومنيوم / بالستيك ، ورق / ألومنيوم / بالستيك ، ورق ترشيح الشاي ،
 خيط ، ورق بطاقات

شركتنا



ملف الشركة
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
ورشة عمل



معرض



خدمتنا

سعرنا
بتصنيع عبوات الوسائد بشكل أساسي Foshan Dession Packaging Machinery Co. ، Ltd تقوم شركة
آالت وآالت التعبئة والتغليف الرأسية األوتوماتيكية.

تختلف أسعار المعدات من نوع اآلالت (النوع يصل إلى الحجم و
الممتلكات الخاصة بمنتج العميل.) ومتطلبات العميل الخاصة باآللة
(الفوالذ المقاوم للصدأ الكامل أو الجزئي للمعدات).

إلى جانب ذلك ، بناءً على العالمة التجارية آللة التغليف للمكون األساسي ، سيكون السعر
تختلف بين الصين واليابان وألمانيا.

أخيًرا ، تختلف أسعار اآلالت القياسية وغير القياسية أيًضا. ال
عادة ما تكون اآللة القياسية سعًرا ثابتًا ولكن السعر غير القياسي يعتمد على
متطلبات محددة مثل طريقة التسليم ، وشكل القياس ، و
طلب النفخ والتفريغ ، وأسلوب صنع الحقيبة ، وطريقة التثقيب أيًضا
.مثل الترميز وما إلى ذلك
:شحن
، عند استالم الدفع ، سيكون تاريخ التسليم في 15-30 يوم عمل
(إلخ DHL) عن طريق الجو أو البحر أو السريع





حشوة / Auomatic آلة تغليف أكياس الشاي الصغيرة ذات الشكل المربع
 آلة مع الخيط والعالمة والمغلف الخارجي ، تكلفة آلة التغليف


