
آلة تعبئة الأكياس ذات الرأس المتعددة

:تكوين الجهاز

السمات الرئيسية للأداء والهيكل:
مستورد ، شاشة ملونة تعمل باللمس ، عملية سهلة ، حدسي PLC 1. نظام تحكم
وفعال.
2. دقة عالية وكفاءة عالية.
3. إكمال الإنتاج والتغذية والقياس والتعبئة ، إلخ.
4. مناسبة لأنواع مختلفة من الوجبات الخفيفة



سمات:
1. الاستقرار التكتوني دلو من 10 ، عالية الدقة الاستشعار لقياس الوقت
المناسب.
2. استخدام المحرك المؤازر ، التشغيل الهادئ ، استقرار العمل والعمر الطويل
3. حسب قياس خصائص "الضبط الدقيق" - ابواب الهوبر تفتح الدردشة وتغلق السرعة
لمنع التفتت والخريطة
4. خطأ الحساب: ± 1.5 جم



:تطبيق



بالنسبة لبذور عباد الشمس والفول السوداني والمكسرات والعنب واللوز
وجزيئات صغيرة أخرى ، الطعام ، والهلام ، والحلوى ، والمكسرات ، والكعك ،
ورقائق البطاطس ، والروبيان ، والزلابية ، والكرات ، مثل بثق الجسيمات ،
والجزيئات والقطع المعدنية مثل الحبوب المختلفة ، والصفائح ، شريط ، مواد
.مستديرة وغير منتظمة ، إلخ

التعبئة والتغليف والشحن
:صفقة
عملية تغليف:
الخطوة الأولى ، التنظيف
الخطوة الثانية ، التشحيم
الخطوة الثالثة ، التفاف الوحدات مع غلاف بلاستيكي
الخطوة 4 ، وحدات التغليف في حالات الخشب الرقائقي (خالية من التبخير) ، وضع
.علامة



:شحن
عند استلام الدفع ، سيكون تاريخ التسليم في غضون 10-35 يومًا ،
إلخ) ، DHL ، Fedex) عن طريق القطار أو البحر أو عن طريق البريد السريع
.تعتمد تكاليف الشحن على الوجهة وطريقة الشحن ووزن البضائع



لماذا أخترتنا
:Dession Core فوائد
تسليم مصنع 100٪ - 88 موظفًا ، 10000 متر مربع ورشة عمل غير الغبار ؛ .1
2. الموقع الاستراتيجي - مركز صناعة الآلات في الصين - مدينة فوشان نانهاي ،
2.5 ساعة ، 40 دقيقة إلى هونج كونج إلى قوانغتشو ، وقوانغتشو بالقرب من ميناء
شنتشن \ / \ / فوشان ؛
3. توريد أنواع مختلفة من آلات التعبئة والمرافق الداعمة. مساعدة العملاء في
التسويق ، وتقديم خدمات تصنيع المعدات الأصلية المتخصصة وتصاميم الماكينات



.المكيفة

عملائنا
أكثر من 30 دولة مثل Dession خلال السنوات العشر الماضية ، غطت آلة التغليف
روسيا وفرنسا والعراق وبريطانيا وأمريكا وكندا وأستراليا وسنغافورة
وماليزيا وجنوب إفريقيا والجزائر والهند وتايلاند وما إلى ذلك ومراجعتها من
.قبلهم



مجموعة كاملة بعد خدمة البيع
خدمة ما بعد البيع:
1. تعليمات التثبيت والتصحيح
بالنسبة لعمليات التسليم ، فإننا مسؤولون عن آلة التصحيح ، لضمان تشغيل
الآلة التي تم تسليمها بأمان وسلاسة.
في الخارج ، يمكنك Debugging Client نتحمل أيضًا مسؤولية أنه في الخارج و
إرسال دعوة في وقت مبكر للهندسة ، والمهندس براتب 100 دولار في اليوم ،
وتذاكر ذهابًا وإيابًا ، وإقامة ومركبة.
2. تدريب المستخدم
قبل التسليم ، سوف نتحمل مسؤولية تلقين تدريب تقني للمستخدمين ، حتى يتمكنوا
من فهم وظائف الجهاز وقد يعمل الجهاز نفسه.
3. فترة الضمان
فترة الضمان للآلة هي عام مع صيانة مدى الحياة. إذا كان المستخدم يتطلب جودة
خاصة مضمونة ، فيمكن القيام به بعد فترة الضمان المنصوص عليها بالاتفاق
المتبادل. النماذج الميكانيكية قياسية ، تصدر تصميمًا خاصًا وفقًا لمتطلبات
.العملاء
!لا تقلق ، Dession شراء آلة التعبئة والتغليف من


