
PET عنوان : پرکن منوبلوک 3 نازله برای بطری
نام : منوبلوک 

ساخت : توان صنعت  
FRM18 : مدل

طراحى شده براى : بطرى هاى PET دهانه 28و30
ظرفیت : حد اکثر 1100 بطرى cc 300 آب در ساعت و 620 بطری  

1.5 لیترى در ساعت   لیترى در ساعت  
قابلیت پرکن : انواع آشامیدنى ها ، مواد دارویى و شیمیایى غیر از مواد اسیدى  
امکانات : پرکن ، در بگذار ، دربند ، قابل اتصال به کانوایر ازطرف خروجی و ورودی 

تعداد نازل  : ظرفیت این دستگاه حد اکثر 3 نازل وکیوم و 2 نازل پالپ زن مى باشد 
نوع نازل : وکیوم بدون هیچگونه پاشش ( امکان نصب نازل ریزشى ) 

میزان فشار باد : 6بار 
برق مصرفى : 10 کیلوات تک فاز 
سیستم کنترل : پنل تابلو برق سیستم کنترل : پنل تابلو برق 
MLC - Midman : لوازم پنومات

LG : لوازم برقى
kg 296 : وزن

190cm 62 ارتعاعcm 58 طولcm ابعاد : عرض
اسکلت : استیل و فوالد رنگ Electrostatic قابل سفارش مى باشد  

بدنه : تمام استیل 304  و نازلها استیل 316 اروپایى 
گارانتى : یک سال بى قید و شرط  ( 10 سال خدمات داخل ایران )  سال خدمات داخل ایران ) 

  
                 
                 
                 
                 

  

توضیحات : در دستگاه فوق بطرى گذارى با دست  
صورت مى گیرد و دیگر عملیات پرکردن ٬ دربگذارى ، 
دربندى ،  ردیفکردن از دستگاه بر روى نوار بصورت 

 تمام اتومات مى باشد . 
تنظیم دستگاه براى پرکردن انواع بطرى هاى ابعاد و 

 اشکال متفاوت نیازى به تعویض هیچ یک از قطعات نیست . 
امکان پرکردن انواع بطرى 250cc ، 0.5 و 1.5  لیترى باهم  لیترى باهم 

تمامى قسمتهاى درگیر با مواد از جنس استیل 316 مى باشد . 
نصب ٬ راه اندازى و یک روز آموزش در محل کارخانه رایگان . 
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