
 
 

التلقائي بالكامل الصغيرة الأفقية تدفق حزمة التعبئة والتغليف آلة الآيس كريم المصاصة آلة
التعبئة والتغليف

 

 

منتج وصف
 
 
.آلة تعبئة التدفق األوتوماتيكية هي آلة تعبئة مستخدمة على نطاق واسع
مناسب لجميع أنواع تغليف المنتجات. بما في ذلك المستلزمات الطبية والخضروات واللحوم والخبز
.المخبوز والوجبات الخفيفة والحلوى والضروريات اليومية وملحقات األجهزة وما إلى ذلك



:صور الجهاز
 





 



شاشة تعمل باللمس متعددة اللغات
 



حساس عين عالي الحساسية
 



 
قابل لالستبدال كيس السابق
 



 
مكون التحكم اإللكتروني

 

خصائص اآللة
 
1）PLC مستورد نظام تحكم كامل بالكمبيوتر ، شاشة ملونة تعمل باللمس ، سهل التشغيل ، بديهي
 .وفعال
 ، نظام نقل فيلم مؤازر مؤازر ، مستشعر رمز اللون المستورد ، تحديد المواقع بدقة（2
.أداء عام ممتاز وتغليف جميل
.مجموعة متنوعة من حماية إنذار تلقائي وظائف لتقليل الضياع ، 3
قطع مسطح ، قطع نقش ، ربط القطع يمكن تحقيقه عن طريق تغيير األدوات ؛ عملية سهلة بأكياس（4



.ناعمة. 5 ، يمكن تغيير معدات صنع األكياس وفًقا لمتطلبات العمالء والمنتجات المحددة
اختياري اللغة اإلنجليزية أو لغات اخرى عرض الشاشة، عملية سهلة وبسيطة. كالهما سرعة التغليف（6
.وطول الكيس يمكن ضبطها بنقرة واحدة
.ROSH وشهادة CE جميع اآلالت لها شهادة（7
 

 
 
 

:إيجابياتنا
 
.فريًقا محترفًا لتزويد العمالء بحلول تغليف متنوعة Dession تمتلك
 .فهًما كامالً الحتياجات العمالء ، يقوم المهندسون بتصميم الحل األنسب
.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 العمالء أي أسئلة أثناء استخدام الجهاز ، فسنجيب عليها في الوقت المناسب
 



 
 
 



عرض الشهادة
 
بصرامة نظام إدارة الجودة الدولي ونظام القياس واالختبار ونظام Dession تنفذ
و ROHS و CE اإلنتاج الموحد ، والمنتجات الرائدة من خالل شهادة االتحاد األوروبي
SGS وعالمات أخرى ، وتمتلك أكثر من 20 حقوق ملكية فكرية معتمدة وحصلت على
.كل عام ISO 9001 شهادة



 
 
 
التعبئة والشحن





 
 





 
 
!أرسل لنا متطلباتك أدناه لالقتراح الفني المجاني اآلن
 

FOSHAN DESSION PACKAGING MACHINERY Co.، LTD
المبيعات: كاري يي
sales10@fsdspm.com :البريد اإللكتروني
الجوال: 86 173 2805 2077
Whatsapp / Wechet: 86 173 2805 2077
 هاتف: 0086757 86087606
الفاكس: 0086757 86087051


