
آلة تعبئة وتغليف بأزرار أوتوماتيكية
الوظيفة والخصائص

1. .الغذاء الصف جميع الفوالذ المقاوم للصدأ هو أداء مدمج ومستقر
2. .تحكم في المحرك التدريجي ، سهل ودقيق لضبط طول الكيس ، PLC شاشة تعمل باللمس
3. .يمكن لجهاز حشو اللوحة االهتزازية ضبط سعة التعبئة أثناء التشغيل ، وتحسين اإلنتاجية

4. .تكمل اآللة اإلجراء الكامل للتعبئة والتعبئة وطباعة التاريخ والشحن (االستنفاد) تلقائيًا

5. جهاز اختياري: جهاز األكياس المرتبطة ، جهاز طابعة التاريخ ، جهاز ثقب التثقيب ، جهاز تعبئة الغاز

تفاصيل الجهاز

أمام الجهاز
الجانب األيمن من الماكينة

Dession آلة تغليف الصواميل والمسامير األوتوماتيكية

، نفس 304 # مادة الفوالذ المقاوم للصدأ ، دينتنا
تقدم لك 360 درجة المعالجة السطحية المختلفة
طلب

 .البراغي ، إلخ ، ts تطبق على نطاق واسع لمكونات األجهزة مثل برغي ، نو
مواد التعبئة والتغليف
، PE ، PP / األلومنيوم ، الحيوانات األليفة / PE البولي إيثيلين ، طالء / PE يمكن أن تكون مواد التعبئة والتغليف
(وغيرها من مواد التعبئة والتغليف الختم بالحرارة ، إلخ. (سمك الفيلم: 4 درجة مئوية - 12 درجة مئوية



التعبئة والتغليف والشحن

التعبئة والتغليف:
لضمان سالمة آالت التغليف ، نقوم بتخصيص الصناديق الخشبية حسب حجم آلة التغليف.

شحن:
عند استالم الدفع ، سيكون تاريخ التسليم في 20-30 أيام العمل،
إلخ) ، DHL ، UPS ، TNT ، EMS) عن طريق الجو أو البحر أو السريع
.تعتمد تكلفة الشحن على الوجهة وطريقة الشحن ووزن البضائع

معلومات عنا





أكثر من 30 شريكًا في جميع أنحاء العالم. Dession خلال السنوات العشر الماضية ، لدى
تم شحن آلات التعبئة لدينا إلى بلدان ومناطق مختلفة ، مثل
مثل أمريكا والبرازيل وروسيا وبريطانيا وألمانيا والهند وتايلاند وماليزيا وفيتنام



.وهلم جرا

اتصل بنا

لمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بنا عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل الفورية. سيتم الرد على أي بريد إلكتروني
أو رسالة خالل 12 ساعة.

شركة فوشان ديشن ماكينات التغليف المحدودة
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