
آلة تعبئة مسحوق القهوة العمودية الأوتوماتيكية
عالية الدقة بالكامل

الوظيفة والخصائص
.1الفولاذ المقاوم للصدأ للجهاز كله ؛
.2نظام صنع الأكياس المتقدم والدقيق يبيّن خطأ الكيس <0.5 مم ؛
.3هيكل بسيط من النوع الخطي ، سهل التركيب والصيانة ؛
.4اعتماد مكونات العلامة التجارية المشهورة عالميًا في الأجزاء الهوائية والأجزاء
الكهربائية وأجزاء التشغيل ؛
.5.الموثوقية ودرجة المثقف

صور مفصلة







طلب
مناسبة لمسحوق القهوة ، مسحوق البروتين ، مسحوق الحليب ، إلخ



شحن
عند استلام الدفع ، سيكون تاريخ التسليم في غضون 15-30 يوم عمل ، عن طريق الجو ، عن طريق البحر أو
(إلخ ، DHL) Express عن طريق





عملائنا

شركتنا
Dession Packaging Machinery Co. ، Ltd هي شركة تصنيع تعبئة وتغليف حديثة شاملة تدمج البحث
من الاتحاد الأوروبي. إلى جانب ذلك ، يتم تقييم CE والتصنيع والبيع. لقد حصلت شركتنا على شهادة
معداتنا على نطاق واسع من قبل العديد من العملاء من مختلف البلدان مثل إنجلترا ، وألمانيا ،
وفرنسا ، وروسيا ، وأمريكا ، وسنغافورة ، وماليزيا ، وجنوب إفريقيا ، وإسرائيل ، وما إلى ذلك.
.لتحسين كفاءة الإنتاج وخلق فائض القيمة إلى أقصى حد للعملاء



خدمتنا
.1مع فريق خدمة ما بعد البيع المحترف ، يمكننا أن نقدم لك خدمة راضية وتقنية بغض النظر عن
البلد الذي تتواجد فيه ؛
.2تتوفر أي مقاطع فيديو لتركيب آلة التعبئة ، وضبطها ، وإعدادها ، وصيانتها لأي مشتر ؛
.3إذا واجهتك أي مشكلة عند استخدام الجهاز ولم تستطع مقاطع الفيديو مساعدتك ، فسيقوم الفني
لدينا بإجراء محادثة فيديو معك لإصلاح مشكلتك ؛
.4.الضمان: سنتان (ملحقات كهربائية) وصيانة مجانية مدى الحياة

ملاحظة: لتوفير التكلفة ، نقدم لك خدمة دردشة فيديو متنوعة ، ولكن إذا أصررت على الخدمة من)
(.الخارج ، فستدفع تكاليف السفر والفني من قبلك

إيجابياتنا
فريقًا محترفًا لتزويد العملاء بحلول تغليف متنوعة. Dession تمتلك



فهمًا كاملاً لاحتياجات العملاء ، يقوم المهندسون بتصميم الحل الأنسب.

لدينا ورشة المعالجة والتجميع الخاصة بنا وفحص الجودة وعملية التصحيح لضمان جودة الماكينة.

بعد قبولها من قبل العميل ، يتم تعبئتها في حقائب خشبية قياسية دولية وشحنها.
.إذا كان لدى العملاء أي أسئلة أثناء استخدام الجهاز ، فسنجيب عليها في الوقت المناسب


