
والفيديو المميز aeأناCass وظيفة سعر آلة تعبئة المني

 وظيفة سعر آلة تعبئة السائل المنوي وخصائصها
 

 

1 ستانلس ستيل لكامل آلة

2 .قليل ضوضاء ، عرض لغات متعددة لفهم أفضل

3 مع تقنية تقسيم المحرك المتدرج ، الدقة العالية والخطأ أقل من 0.5 مم ag ب نظام صنع

4 I تتيح وحدة التحكم في درجة الحرارة ntelligent مع توازن الحرارة تعبئة مختلفة
.المواد

التفاصيل الصور





تطبيق سعر آلة تعبئة كاسيا السائل المنوي
مناسبة للصناعات الطبية واألغذية والمواد الكيميائية وغيرها من المواد الصلبة الحبيبية التعبئة والتغليف مثل المني
كاسيا ، الجوز والبولز ، أرز ، ملح ، سكر ، ماساال وهلم جرا.



مواد التعبئة والتغليف
OPP / CPP ، OPP / CE ، MST / PE / PET / PE.etc فيلم مغلف ، مثل



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
 
:مهمة الشركة

!جمع مزايا الصناعة وإنشاء منتجات عالية الجودة وخدمة جميع العمالء
األشخاص المتميزون المتكاملون ؛ التكنولوجيا البحثية المتقدمة. تعزيز الصناعة
تقدم

 
:هدف التصنيف

.أن نكون المورد العالمي آلالت التغليف
 



فلسفة العمل

تقنيات البحث بشق األنفس ، وااللتزام بصدق اإلدارة ، و
!خدمة الصناعات كلها

معرض

خدمتنا

حول 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

 

سعر آلة تعبئة كاسيا السائل المنوي
 


