لیست کامل قیمت محصوالت ماشین سازی توان صنعت
تری بلوک  00نازل بطری PET
قیمت  0059115111 :تومان
مجموعه شستشو  5پرکن و دربندی
مخصوص بطری های  PETبا دهانه
متفاوت جهت پرکردن مایعات
آشامیدنی بدون گاز

منو بـلوک  00نـــازل مخصوص بطری های PET

قیمت  0950115111 :تومان
مجموعه پرکن و دربندی مخصوص
بطری  PETجهت پرکردن مایعات
بدون گاز

منو بـلوک  0نـــازل مخصوص بطری های PET

منو بلوک  3نازل بطری PET

قیمت  0059115111 :تومان

قیمت  0055915111 :تومان

مجموعه پرکن و دربندی مخصوص
بطری  PETجهت پرکردن مایعات
بدون گاز قابل اتصال به نوار نقاله و
ایرکانوایر

مجموعه پرکن و دربندی مخصوص
بطری  PETجهت پرکردن مایعات
بدون گاز قابل اتصال به نوار نقاله و
ایرکانوایر

دربند و بطری  PETیک هد دستی

تری بلوک گالن  01لیتری آب آشامیدنی

قیمت  350915111 :تومان

قیمت  3055115111 :تومان

دستگاه دربندی بطری های  PETبا
قابلیت تعویض سایز بطری و هد
دربندی

مجموعه شستشوی پرکن و دربندی
گالنهای آب آشامیدنی با ظرفیت 911
گالن  01لیتری در ساعت

پـرکن  3نازل دستی مخصوص بطری های PET

پرکن دونازل دستی مایعات اسیدی

قیمت  050115111 :تومان

قیمت  055915111 :تومان

پرکن مایعات دستی مخصوص بطری
های PETبدون مخزن

دارای مخزن پلی اتیلن  91کیلویی
جهت پرکردن انواع مایعات نیمه
اسیدی

پرکن و دربند مایعات اسیدی اتومات

پرکن تک سیلندر رومیزی

قیمت  3359115111 :تومان

قیمت  050115111 :تومان

مجموعه پرکن و دربندی مایعات
اسیدی در بطری های  PETمجهز به
مخزن و  PLCبا نمایشگر

دارای مخزن و قطعات تمام استیل
مخصوص مایعات غلیظ تا ظروف یک
لیتری

ماشیــن سـازی توان صنعت
تولید کننده دستگاه پرکن و دربندی انواع مایعات رقیق و غلیظ

منو بلوک  5تری بلوک  5شیرینگ پک  5لیبل شیرینگ  5پرکن های سیلندر پیستونی و...
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پـرکن و سیلکن نیمه اتـومات لیوانی

پرکن لیوانی روتاری  0نازل تمام اتومات

قیمت  055915111 :تومان

قیمت  9059115111 :تومان

لیوان گذاری و فویل گذاری در این
دستگاه دستی می باشد پرکن و
پرس حرارتی اتومات می باشد

دستگاه پرکن و دربندی مخصوص
ظروف لیوانی تمام اتومات با ظرفیت
تولید باال

پرکن لیوانی روتاری تک نازل

پرکن خطی  0الین ظروف لیوانی

قیمت  0050115111 :تومان

قیمت  3551115111 :تومان

پـرکن و دربند ظروف لیوانی
تمام اتومات روتاری مخصوص
لبنیات

تمام اتومات مجهز به  0نازل سیل کن
تمام اتومات و  3متر نوار نقاله جهت
نصب جت پرینتر

پرکن خطی چهار الین ظروف لیوانی

پرکن و دربندی مایعات غلیظ

قیمت  0051115111 :تومان

قیمت  0051115111 :تومان

تمــام اتومات مجــهز به  0/9متر
نـــوار نـقـاله

 0نازل مجهز به پمپ دنده ای و مخزن
مخصوص مایعات غلیظ

پرکن و دربند  0سیلندری ظروف شیشه ای

پرکن خطی  0سیلندر مایعات غلیظ

قیمت  0059115111 :تومان

قیمت  0555115111 :تومان

مجهز به باالبر درب دربگذار و
دربندی اتومات مخصوص ظروف
دهانه بزرگ جهت پرکردن مربا 5
عسل و...

جــهت پـرکـــردن مربــا  5عســـل 5
شیـــره خرما و...

تری بلوک شیشه درب تشتکی

پرکن و سیل کن دبه  01لیتری به باال

قیمت  0051115111 :تومان

قیمت  0051115111 :تومان

مجموعه بطری شویی پرکن دربگذار
به همراه باال بر و دربند بطری
شیشه  0نازل تمام اتومات

مجموعه پرکن و سیل کن دبه های 01و
 01لیتری ترشیجات و...

پرکن شیر در بطری پلی اتیلن

پرکن دبه  0کیلویی ماست

قیمت  3051115111 :تومان

قیمت  0551115111 :تومان

پرکن سیلکن و دربندی تمام اتومات
مخصوص بطری های پلی اتیلن

مجموعه پرکن  0نازل سیلکن دربندی
دبه  0کیلویی و ماست
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پرکن اسید های قوی  0نازل

پرکن و دربند گالن و بطری های پلی اتیلن

قیمت  0350115111 :تومان

قیمت  3051115111 :تومان

مجهز به مخزن و تمامی قطعات
تفلون و فایبر گالس جهت
پرکردن اسید های فوق قوی

دستگاه تمام اتومات پرکن فویل
گذار سیلکن و دربند مایعات
مانند سموم5کود مایع  5روغن
های صنعتی و...

پرکن و دربند گــــالن روغــن  0نازل

شستشوی گالن  01لیتری

قیمت  0551115111 :تومان
مجموعه پرکنی و دربندی 0
نازل 5دربگذاری با دست انجام
می شود 5درصورت سفارش
دربگذار اتومات ساخته
میشود

قیمت  0050115111 :تومان
دستگاه شستشوی گالن  01لیتری
آب آشامیدنی 5اتومات خروجی
گالن روی نوار نقاله

بطری شویی رومیزی  0نازل

بطری شویی  0نازل

قیمت  050115111 :تومان

قیمت  055115111 :تومان

جهت آبکشی انواع بطری و
شیشه  5فاقد سنسور و چشم
الکترونیکی

مجهـز به اینورتور جهت تنظیم
سرعت و چشم الـکترونیکی و
PLC

شیرینگ لیبل تونل مخفی

دستگاه آبکشی سبد

قیمت  055915111 :تومان

تماس با کارشناس

مجهز به  3متر نوار نقاله جهت
شیرینگ لیبل تیوپی انواع
بطری

دارای  0عدد پمپ استیل فشار
قوی و مخازن آب جهت اطالعات از

شیرینگ پک  3الین

شیرینگ لیبل تونلی

قیمت  0051115111 :تومان
جهت بسته بندی تمام اتومات
شِل دوغ  5آب معدنی و....
قابل اتصال به منو بلوک و
تری بلوک  5سرعت تا 9911
بطری در ساعت

قیمت  0991111 :تومان

قیمت و مشخصات با کارشناس ما تماس
حاصل فرمائید

شیرینگ لیبل  0متری تونلی 5
برقی با نوار انواع بطری تا ارتفاع
 30سانتیمتر و قطر 00/9

شیرینگ پک تک الین

شیرینگ شوتر دار

قیمت  0950115111 :تومان

قیمت  0051115111 :تومان

تمام اتومات

جهت بسته بندی انواع بطری و
کارتن با دوخت  99سانتی غیر
قابل اتصال به پرکن نیاز به یک
نفر اپراتور دائم کار

جهت بسته بندی انواع بطری
 PETو...قابل اتصال به منو
بلوک و تری بلوک  0و  00نازل
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