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آلة تغليف برغي المصنع الصيني ، تعبئة المسامير
آلة ، عصا الختم بالقطع وظيفة و مميزات

1 يحيط الفوالذ المقاوم للصدأ بالجزء الذي تالمس فيه المادة. الكربون الصلب ل
!باقي األجزاء

2 لوحة اهتزاز مصممة خصيًصا ونظام عد دقيق مناسب لالختالف
.المكسرات والمسامير والمسامير وغيرها من التعبئة والتغليف في وقت واحد

3 تمكن صناعة األكياس باستخدام التكنولوجيا المختصرة من حدوث خطأ أقل من ± 5 ميكرومتر

4 .المتقدم ووظيفة اإلنذار التلقائي من أجل استخدام أكثر أمانًا وراحة لآلالت PLC نظام التحكم

5 .يمكن تخصيص لوحة االهتزاز وفًقا لمتطلبات المواد المختلفة. تتوفر لوحات مفردة أو متعددة

تفاصيل الجهاز







آلة تغليف برغي المصنع الصيني ، آلة تعبئة المسامير ، آلة ختم العصا أ تطبيق
.مناسب لمسامير األشياء السائبة والبراغي والصواميل والبراغي والعصا وقطع الغيار واألجهزة وما إلى ذلك



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
1. مع فريق خدمة ما بعد البيع المهنية ، يمكننا أن نقدم لك راضيا و
خدمة تقنية 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
سوف يكون فني 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 كنت تريد ذلك اإلصرار على
الخدمة من الخارج ، ستدفع أنت مصاريف السفر وتكلفة الفني.)

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



آلة تغليف برغي المصنع الصيني ، تعبئة المسامير



آلة ، عصا الختم بالقطع


