
doypack ، مع رؤوس وزن متعددة (doypack) بحاجة إلى فيديو آللة تغليف الحقيبة التلقائية الكاملة
آلة تعبئة األكياس ، الرجاء االتصال بي ، المعلومات مثل الصفحة السفلية.

مع (doypack) آلة تعبئة وتغليف أوتوماتيكية بالكامل
رؤوس وزن متعددة ، آلة تعبئة أكياس الدوق

آلة الوظيفة والمميزات

1 الياباني ، مع نظام واجهة شاشة تعمل باللمس ، عملية سهلة ، عملية مريحة ، Mitsubishi Mitsubishi PLC جهاز التحكم
.سرعة متغيرة

2 سرعة التعبئة: 12-18 كيس / دقيقة للحقائب بدون زيبلوك أو زيبلوك مفتوح مسبًقا ، 6-8 أكياس / دقيقة للحقائب ذات الرمز
البريدي قفل

3 تصميم جديد ، مظهر جميل ، الهيكل أكثر عقالنية ، تكنولوجيا أكثر تقدًما

4 يجب أن يكون جزء السحاب في الجزء العلوي من الكيس 30 مم على األقل ، أو يمكن فتح السوستة

5 يجب أن يكون عرض األريكة ذات السحاب المغلق 130 مم على األقل ، أو أن جهاز السحاب سوف يلمس أسطوانات الهواء
الصغيرة المكونة من قطعتين ويمكن فتح السوستة

ماشي صور ني



مع (doypack) آلة تعبئة وتغليف أوتوماتيكية بالكامل
doypack متعددة رؤساء الوزن ، تطبيقات آلة تعبئة أكياس
مناسبة لقياس الدقة العالية وعبوات التعبئة والتغليف الهشة ، مثل: الطعام المنفوخ ،
أرز مقرمش ، فريت بارد ، حلويات ، فستق ، شرائح تفاح ، زالبية ، كرات أرز ، شوكوالتة ، أجهزة
itmes .واألدوية وما إلى ذلك



معلومات الشركة



1.Dession Packaging Machinery Co. ، Ltd هي شركة تصنيع حديثة وشاملة 

 .دمج البحث والتصنيع والبيع

 .من االتحاد األوروبي CE لقد حصلت شركتنا على شهادة .2

إلى جانب ذلك ، يتم تقييم معداتنا على نطاق واسع من قبل العديد من العمالء من مختلف البلدان مثل مثل إنجلترا ، ألمانيا ، فرنسا .3
.، روسيا ، أمريكا ، سنغافورة ، ماليزيا ، جنوب إفريقيا ، إسرائيل وهلم جرا

 تستند جميع التقنيات والمعدات إلى التطبيق العملي والتطبيق ، وتسعى جاهدة للتحسين -4

.كفاءة اإلنتاج وخلق فائض القيمة إلى أقصى حد للعمالء



خدمتنا

مع فريق خدمة ما بعد البيع المهنية ، يمكننا أن نقدم لك راضيا و فني .1
.بغض النظر عن البلد الذي أنت فيه

.أي مقاطع فيديو لتركيب آلة التعبئة ، وضبطها ، وإعدادها ، وصيانتها متاحة ألي مشتر-2

إذا واجهتك أي مشكلة عند استخدام الجهاز وال يمكن أن تساعدك مقاطع الفيديو ، فسيقوم فنينا بذلك.3
.إجراء محادثة فيديو معك إلصالح مشكلتك

.الضمان: 2 سنوات (الملحقات الكهربائية) وصيانة مجانية مدى الحياة .4

مالحظة: من أجل توفير التكلفة ، نقدم لك خدمة دردشة فيديو متنوعة ، ولكن إذا كنت تصر على ذلك)
الخدمة من الخارج ، ستدفع أنت مصاريف السفر وتكلفة الفني.)



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

تختلف أسعار المعدات من نوع اآلالت (النوع يصل إلى حجم وممتلكات
منتج العميل.) ومتطلبات العميل الخاصة لآللة (كاملة أو جزئية
الفوالذ المقاوم للصدأ للمعدات).

إلى جانب ذلك ، بناءً على العالمة التجارية للمكونات األساسية آللة التغليف ، سيكون السعر مختلًفا
amond .الصين واليابان والمانيا

أخيًرا ، تختلف أسعار اآلالت القياسية وغير القياسية أيًضا. اآللة القياسية
هو سعر ثابت بشكل عام ولكن السعر غير القياسي يعتمد على متطلبات محددة مثل
طريقة التسليم ، وشكل القياس ، والطلب على النفخ والتفريغ ، وأسلوب الصنع
حقيبة وطريقة التثقيب وكذلك 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



مع (doypack) آلة تغليف الحقيبة األوتوماتيكية الكاملة
رؤوس وزن متعددة ، آلة تعبئة أكياس الدوق


