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Tavan sanat
Design and construction filling & paking machinry



870kg 

4kw 

6bar 

  9500kg per hour

Weight

Air pressure

Power

Capacity

  FRO3 : توانایى هاى دستگاه پرکن گالن روغن با ظرفیت 20 لیتر مدل
1- سیستم غلیظ کش روغن از نوع پمپ دنده ای با توان مکش روغن 40 تا 18000 لیرت در ساعت 

2-مخزن موقت با ظرفیت 380 کیلو متصل به پمپ  
  35mm 3-سه عدد نازل فیلتر دار از نوع پنوماتیک با دهانه

4-خشاب فویل گذار از نوع وکیوم با مصرف باد کم ، ظرفیت خشابها 
 1.5 کیلوگرم فویل آلومینیومى مى باشد . 

5- هر خشاب فویل گذار مجهز به سنسور جهت تعیین اتمام فویل و  هر خشاب فویل گذار مجهز به سنسور جهت تعیین اتمام فویل و 
 دستور خاموش شدن دستگاه و بارگذارى مجدد فویل . 

6- پرس فویل ( سیلکن ) با المنت هاى watt 1000  مجهز به  
ترموکوپل جهت تنظیم دقیق دما از طریق ترموستات . 
7- سیستم مکانیکى انتقال ظروف روى نوار نقاله . 

8- سیستم CIP جهت شستشوى تمام اتومات مسیرهاى درگیر با مواد . 
9- سیستم مدیریت دستگاه توسط پنل تابلو برق به همراه دفرتچه راهن  

EnglishEnglish به زبانهاى فارسى ، عربى و 

وزن دستگاه  

مصرف برق  

مصرف باد  

توان بازدهى 
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اطالعات تماس با ما > 
Design and construction beverage paking machinry
Tavan sanat

مشهد مقدس 

آدرس : مشهد مقدس - بلوار توس - توس 65 - انتهاى خیابان نجف  
دست چپ درب آبى ماشین سازى توان صنعت 

مدیر فنى و فروش : 09152000058
تلفن : 051-36652365  
فکس : 051-36589220

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       براى کثب اطالعات بیشتر از وب سایت ما دیدن فرمایید  

info@tavansanat.ir : ایمیل      www.tavansanat.ir : وب سایت ما

www.tavansanat.tv : کانال ویدئویى ما


