احصل عىل منتجاتك يف أفضل شكل!

االت قولبة الحبوب

ملنتجات الحبوب والفواكه الجافة عىل شكل مستطيل ،مك ّعب،عناقيد ،كرويّة الخ.

GFT/GFW

رسعة التشغيل ومرونة يف التحكم.
تم تصميم هذه السلسلة من اآلالت االتخصص يف املنتجات املعتمدة عىل الخالئط املختلفة من الحبوب والفواكه الجافة حيث ميكن تشكيلها بسالسة وكفاءة عالية
اىل اشكال مختلفة وذلك باستعامل محطة القولبة بدون قطع او بقايا .من ايجابيات التكنولوجية املتطورة و الخاصة بنا نوفر لك الخياراة املمكنة واملختلفة لقولبة.
دون تعطيل يف االنتاج يقع تغيري محطة القولبة يف بظعة دقائق.

GFT 0201 – 0401
+
+
+
+
+

ماكينة مبنضدة علوية
آلة إنتاج او إنتاج تجريبي
عرض مساحة العمل 200 :ملم و 400ملم
األبعاد :تقريبا  1200 × 1500 × 1600ملم (الطول× العرض × االرتفاع)
الناتج ،مثال :قالب ( 15 × 30 × 90ملم) – حتى  11.520قطعة/الساعة

GFT 0401 – BBT 0400
+
+
+
+
+

آلة قولبة الحبوب مع نضام مندمج لحمل آآلطباق
تشغيل مؤمتت بالكامل يتم التحكم فيه بواسطة PLC
عرض مساحة العمل 400 :ملم
األبعاد:تقريبا 1900 × 1700 × 4200ملم (الطول× العرض × االرتفاع)
الناتج ،مثال :قطعة ( 15 × 30 × 90ملم) – حتى  11.520قطعة  /الساعة

GFW 0345 – 1045
+
+
+
+
+

ماكينة شديدة التحمل ،قامئة بذاتها
بطاقة إنتاجية عالية
عرض مساحة العمل 1000 - 300 :ملم
األبعاد:تقريبا  2300 × 3300 × 2000ملم (الطول× العرض × االرتفاع)
الناتج ،مثال :قالب ( 15 × 30 × 90ملم) حتى  36.000قطعة  /الساعة

االت القولبة

آلملنتوجات ذات القاعدة املصطّحة

MFT/MFW

حسب توج ّهات حرفائنا ،طول م ّدة األستعامل ،انتاج عال.
مع خربة اكرث من ستون عاما نقدم احدث سلسلة االت القولبة بجودة وانتاج عال ومرونة ىف االستعامل وق ّوة التح ّمل .الة قولبة د ّوارة ميكنك استعاملها ألنواع مختلفة
من الخالئط املرنة ألشكال متع ّددة ذات قاع مسطّح.
يف بضع دقائق يقع تغيري محطّة القولبة اىل الشكل املطلوب .كام نستطيع تغيري تشكيل و تصميم اآللة حسب طلبك.

MFT 0100 – 0400
+
+
+
+
+

ماكينات منضدة علوية
لطاقة إنتاجية صغرية إىل متوسطة
عرض مساحة العمل 100 :ملم –  400ملم
األبعاد تقريبا 800 × 1200 × 900 :ملم (الطول× العرض × االرتفاع)
الناتج ،مثال( :منتج بحجم  8جرام) – حتى  400كغم/ساعة

MFT 0400 – BBT
+
+
+
+
+

MFW 0410 – 1210
+
+
+
+
+

ماكينة شديدة التحمل ،قامئة بذاتها
بطاقة إنتاجية عالية جدًا
عرض مساحة العمل 1200 - 400 :ملم
األبعاد تقريبًا 2600 × 3400 × 2700 :ملم (الطول× العرض × االرتفاع)
الناتج ،مثال( :منتج بحجم  8جرام) –  4.675كغم/الساعة

آلة قولبة مع نضام مندمج لحمل آآلطباق
بطاقة إنتاجية متوسطة
عرض مساحة العمل 400 :ملم
األبعاد تقريبًا 1900 × 1500 × 4000 :ملم (الطول× العرض × االرتفاع)
الناتج ،مثال( :منتج بحجم  8جرام) – حتى  400كغم/ساعة

االت اللف

ملنتوجات دائرية الشّ كل من خالئط مرنة

ARM/VRH

قدرة إنتاجية عالية ،حسب الطّلب ،عالمة مس ّجلة
آالت آللف الّتي نوفّرها حسب طلب حرفائنا يقع تعديلها و ضبطها حسب األستعامل .هذه السلسلة من اآلالت بأنواع و أشكال و أحجام مختلفة ،ببكرتني او ثالث
بكرات تتحكم فيها يدويا ،شبه اتوماتيكيا ،او اتوماتيكيا خالصا كأحدث تقنياتنا املتط ّورة مثل تكنولوجيا  VRHاملبتكرة وهي عالمة مس ّجلة ،أفضل قدرة عىل األنتاج
يف السوق.

ARM 0252
+
+
+
+
+

ماكينة منضدة علوية شبه مؤمتتة
بطاقة إنتاجية صغرية
وبعرض مساحة عمل 250 :ملم
األبعاد تقريبًا 450 × 350 × 500 :ملم (الطول× العرض × االرتفاع)
الناتج ،مثال :قطّر ( Ø18ملم) – حتى  7.800قطعة/الساعة مبعدل  10أشواط/دقيقة

ARM 2.315 – 2.915
+
+
+
+
+

نظام مؤمتت بالكامل يتم التحكم فيه بواسطة نظام تحكم PLC
لطاقة إنتاجية صغرية ومتوسطة
عرض مساحة العمل 300 :ملم –  900ملم
األبعاد تقريبًا 1300 × 1300 × 550 :ملم (الطول× العرض × االرتفاع)
الناتج ،مثال :قطّر ( Ø18ملم) – حتى  56.000قطعة/الساعة مبعدل  20شوط /دقيقة

VRH 0200 – 1200
+
+
+
+
+

تقنية جديدة مبتكرة
لطاقة إنتاجية عالية جدًا
عرض مساحة العمل 400 :ملم –  1200ملم
األبعاد تقريبًا 2600 × 1950 × 3200 :ملم (الطول× العرض × االرتفاع)
الناتج ،مثال :قطّر (  Ø18ملم) – حتى  400.000قطعة/ساعة

آلة البثق

إلنتاج حبال يف أشكال متن ّوعة من خالئط مرنة

MFS/EXS

مرونة آألستعامل
آلة آلبثق املميّزة بنا لألستعامل يف إنتاج أشكال متن ّوعة من الحبال مع إمكانية تجهيزها بنضام قطع آليا.
يف لحضات ومبرونة فائقة يقع تغيري رأس الفوهة اىل الشّ كل املطلوب دون تعطّل اإلنتاج.

MFS 0050
+
+
+
+
+

ماكينة منضدة علوية
لطاقة إنتاجية صغرية
عرض مساحة العمل :تصل إىل قّطر  Ø 25ملم
األبعاد تقريبًا 700 × 300 × 400 :ملم (الطول× العرض × االرتفاع بامليل مرت)
الناتج ،مثال:قطر ( Ø18ملم) – وتنتج حتى  100كغم/الساعة

MFS 0201 – 1001
+
+
+
+
+

EXS 0100
+
+
+
+
+

ماكينة شديدة التحمل قامئة بذاتها
وحدة بثق  ،برغي مزدوج
عرض مساحة العمل :قطر  Ø60 - 5ملم
األبعاد 1600 × 800 × 1200 :ملم (الطول× العرض × االرتفاع)
الناتج ،مثال :قطر ( Ø18ملم) – حتى  600كغم /ساعة

يوجد جهاز تقطيع مدمج
يتم التحكم فيه بواسطة نظام تحكم ( PLCتحكم منطقي قابل للربمجة)
عرض مساحة العمل :تصل إىل قطر Ø 75ملم ،ذو فوهة واحدة أو متعدد الفوهات
األبعاد تقريبًا 2100 × 1200 × 1500 :ملم (الطول× العرض × االرتفاع)
الناتج ،مثال :قطر ( Ø18ملم) – حتى  240كغم/الساعة ،ذو فوهة واحدة
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