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توضیحات : دستگاه شستشو و پرکن گالن آب آشامیدنى در تیپهاى 3 و 6 نازل طراحى و ساخته مى شود و  
ظرفیت تولید براى 3 نازله 550 و 6 نازله 900 گالن در ساعت مى باشد . 

 دستگاه فوق مجهز به شستشوى تمام اتومات  گالن ها مى باشد و نحوه قراردادن گالن ها در دستگاه بصورت وارونه 
 توسط اپراتور انجام مى شود ، شستشویى گالنها از طریق 3 نازل مى باشد و مدت زمان نازلهاى آب پاش جهت 

 شستشوى از طریق پنل تابلو برق دستگاه قابل کنترل مى باشد .  
دستگاه پس از شستشوى ، گالن ها را با چرخش 180 درجه روى نوار نقاله قرار مى دهد و سپس با بازگشت سریع ،  
  نازلها مجدد آماده بارگزارى گالن مى شوند ، با چرخش نوار نقاله گالن ها به سمت سینى پرکن حرکت مى کنند و   نازلها مجدد آماده بارگزارى گالن مى شوند ، با چرخش نوار نقاله گالن ها به سمت سینى پرکن حرکت مى کنند و 

 بصورت اتومات در دستگاه پرکن قرار مى گیرند . 
مراحل پرشدن گالنها طى 3 مرحله از طریق نازلهاى پرکن انجام مى شود ، نازلهاى دستگاه از نوع وکیوم بوده و  

در صورت قرار ندادن گالن در دستگاه شیر نازل باز نخواهد شد . 
دستگاه فوق مجهز به خشاب دربگذار بوده که از طریق دست بارگذارى مى شود و ظرفیت خشاب کامال سفارشى مى باشد . 

پرس درب گالنها از طریق یک هد چکشى  انجام مى شود و میزان فشار وارده بر روى درب گالن از طریق تنظیم فشار قابل کنترل مى باشد .  

دستگاه فوق داراى 16 ماه گارانتى و 8 سال خدمات پس از فروش بى قید و شرط مى باشد  
نصب ٬ راه اندازى و یک روز آموزش در ایران رایگان مى باشد .  راه اندازى و یک روز آموزش در ایران رایگان مى باشد . 

وزن  

مرصف برق  

مرصف باد  

ظرفیت تولید در ساعت 

طراحی دستگاه برای ظروف با سایزهای متفاوت  

870kg 

3.5kw 

6bar 

  11.000kg per hour

Weight

  Power

Air pressure

Capacity
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فلزهای استفاده شده در دستگاه برای نازلها و مسیرهای آب استیل 316 می باشد و برای  اسکلت و 

 دیگر قطعات از استیل 304 استفاده شده که هر دو نوع استیل مقاومت خوبی در برابر گرما ، 

 رطوبت و مواد خورنده اسیدی دارند . 

لوازم برقی و الکرتو موتور ها ، طبق سفارش مشرتی بسته به کاالی موجود در بازار می باشد و 

 در صورتی که از نظر مشرتی رصفه اقتصادی  داشته باشد برندهای همچون Schneider فرانسه و 

 Siemens آملان استفاده می شود . 

LMC آملان و دیگر لوازم LMC آملان و دیگر لوازم Festo لوازم پنوماتیک مورد استفاده دردستگاه برای قسمتهای حساس

 تایوان استفاده می شود . 

دستگاه فوق مجهز به پمپ پروانه باز استیل با توان 3 اسب می باشد  

این دستگاه برای اولین بار در ایران 6 نازله با ظرفیت 900 گالن در ساعت ، توسط پرسنل ماشین سازی 

 توان صنعت طراحی و ساخته می شود که این ظرفیت بطور متوسط 18 تن در ساعت می باشد . 
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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
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