
األنابيب البالستيكية الصغيرة الحقيبة ملء اله التعبئة مع رؤوس متعددة
التلقائي وزنها

الوظيفة والصفة المميزة لماكينة تغليف األنابيب البالستيكية

 1 عرض الشاشة الرقمية مع االعداد العددي والتشغيل المرن ؛
 2 نظام سيرفيو مما يجعل سرعه التعبئة العالية مع العمل مستقره ؛
 3  التحكم الثابت السلطة الفلسطينية، واألداء المستقر ، ويمكن ترقيه

 4  حساسية عاليه تتبع لون العين الضوئية الكهربائية ، واإلدخال العددي للقطع وضع الختم لمزيد من الدقة

 5  .ابسط التغليف التلقائي يمكن ان يحقق سرعه عاليه
 6  .تغليف متعدد األغراض ، مناسب لعبوات مختلفه لنفس النوع من المنتجات

 7  .اإلغالق الختم الجهاز يتيح الختم أكثر حزما وليس فقدان الفيلم

صور من الحقيبة اله التعبئة neماشي



عرض كامل



تفاصيل

ميزات األوزان الخطية المتعددة الرؤوس لماكينة تعبئة تغليف الحقيبة
1. جعل مزيج مختلف المنتجات وزنا في تفريغ واحد.
2-وقد وضعت أجهزه استشعار رقميه عاليه الدقة لقياس الوزن ووحده إعالنيه. 
3. يتم اعتماد شاشه تعمل باللمس. يمكن اختيار نظام تشغيل متعدد اللغات استنادا إلى طلبات العميل.
4. نظام جمع المواد مع وظيفة من أزاله المنتجات غير المؤهلة ، واثنين من تفريغ االتجاه ، والعد ، واستعاده االعداد االفتراضي.
.5. يتم اعتماد متعددة الدرجات التغذية باالهتزاز للحصول علي أفضل أداء من السرعة والدقة



األنابيب البالستيكية الصغيرة الحقيبة ملء اله التعبئة مع رؤوس متعددة التلقائي
وزنها تطبيقات
مناسبه لقياس الزئبق الدقيق والتغليف الهش الكائنات السائبة ، مثل: الحلوى ، منتفخ الطعام ، األرز المتموج ،
الفواكه الباردة ، الحلويات ، الفستق ، شرائح التفاح ، الفطائر ، كرات األرز ، الشوك ، الحرير ، التوت البري المجفف
،



معلومات الشركة



الشركة المحدودة لماكينات التعبئة والتغليف ، وهي الحديثة الشاملة باكر--صناعه التصنيع .1

.دمج البحوث والتصنيع والبيع

.شهادة االتحاد األوروبي ce وقد مرت شركتنا .2

إلى جانب ذلك ، يتم تقييم المعدات لدينا علي نطاق واسع من قبل العديد من العمالء من مختلف البلدان مثل كما إنكلترا والمانيه .3
.وفرنسا وروسيا وأمريكا وسنغافورة وماليزيا وجنوب افريقيا وإسرائيل وهلم تم

وتستند جميع التكنولوجيات والمعدات إلى التطبيق العملي والقابلية للتطبيق ، ساعيه إلى تحسين-4



.كفاءه اإلنتاج وخلق قيمه فائضه إلى اقصي حد للعمالء

لدينا عاريرز

خدمتنا

مع فريق خدمه المهنية بعد البيع ، يمكننا ان نقدم لكم مع راض وتقنيه .1
.الخدمة بغض النظر عن البلد الذي أنت فيه

.اي أشرطه فيديو لتركيب اله التعبئة ، وتعديل ، وتحديد ، والصيانة متاحه ألي مشتر .2 



إذا كنت حصلت علي اي مشكله عند استخدام الجهاز وأشرطه الفيديو ال يمكن ان تساعد ، وسوف لدينا فني .3
.الدردشة الفيديو معك إلصالح مشكلتك

.الضمان: 2 سنوات (اإلكسسوارات الكهربائية) والحياة الحرة الصيانة الوقت .4

الحظ: من أجل توفير التكلفة الخاصة بك ، ونحن نقدم خدمه الدردشة الفيديو المختلفة بالنسبة لك ، ولكن إذا كنت تصر علي)
ستدفع لك الخدمة في الجانب اآلخر ، ونفقات السفر وتكلفه الفني.)

عن سعرنا
شركه فوشان المحدودة لماكينات التغليف ، وهي تصنع بشكل رئيسي ماكينات تغليف الوسائد
ماكينات التغليف االوتوماتيكيه العمودية.

أسعار المعدات تختلف من نوع آالت (النوع متروك لحجم وممتلكات
منتج العميل.) ومتطلبات العميل المحددة للجهاز (كامله أو جزئيه
الفوالذ المقاوم للصدا من المعدات).

إلى جانب ذلك ، استنادا إلى العالمة التجارية للجهاز التعبئة مكون أساسي ، سيكون السعر مختلفا
اموند الصين واليابان والمانيه.

وأخيرا ، تختلف أسعار آالت القياسية وغير القياسية أيضا. الجهاز القياسي
هو عموما السعر الثابت ولكن غير القياسية واحد يستند إلى متطلبات محدده مثل
طريقه التسليم ، وشكل القياس ، والطلب علي تضخيم وانكماش ، وأسلوب صنع
حقيبة ، وطريقه اللكم وكذلك الترميز وغيرها.

شحن:
وعند استالم الدفع ، سيكون تاريخ التسليم في 15-30 يوم عمل ،
الخ) dhl) عن طريق الجو أو البحر أو التعبير السريع



األنابيب البالستيكية الصغيرة الحقيبة ملء اله التعبئة مع رؤوس متعددة التلقائي
وزنها


